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FORORD 

Det er med ekstra stor glæde vi kan meddele, at mere end 15.000 trængte familier og børn, har 
haft gavn og glæde af at deltage i Arbejdsmarkedets Feriefonds Feriehjælpsprogram 2020.

At glæden er ekstra stor i år skyldes, at vi – imod alle odds – i så høj grad er lykkedes med at 
nå ud til sårbare og isolationstruede familier og børn med behov for feriehjælp. Familier og 
børn, der om nogen oplever endnu større pres og isolation under Corona-pandemien. Familier 
og børn, der tiltrængt, i denne ene eneste uge, har kunnet stille dagligdagens bekymringer på 
standby, og give sig hen til den rekreation og fornyelse af energi, der definerer ferien.

Kære familier og børn, kære deltagere i Arbejdsmarkedets Feriefonds Feriehjælpsprogram, vi 
ved hvor vigtig ferien er for jer, og glæder os over de oplevelser, I deler med os. Glæder os over, 
at I oplever afslapning, øget trivsel i familien, fornyet energi og øget mod på at deltage aktivt i 
samfundslivet, også når I vender hjem fra ferien. Ferien betyder noget, rykker noget.

Det er i 2020 også forbundet med ekstra stor glæde, og har faktisk været bevægende for os, 
at følge de sociale civilsamfundsorganisationers omsorgsfulde og ansvarlige ageren med at 
skabe rammer for sikre ferieophold. Afstand og håndsprit har været vigtige elementer. Men 
gør det ikke alene. Det er et kæmpe arbejde at omorganisere, når bustransport pludselig kun 
kan rumme det halve antal passagerer, når fællesspisning omkring buffeten skal erstattes med 
forsyninger i familierne hver for sig, når planlagte oplevelsesture skal erstattes med aktiviteter 
i det fri og med afstand, eller når store ferielejre for mennesker med særlig risiko må omlægges 
til sommerhusferie.

Vi vil gerne anerkende det flotte og krævende arbejde, de sociale civilsamfundsorganisationer 
har ydet – tusinde tak til alle ansatte og frivillige der har bidraget til Arbejdsmarkedets Ferie-
fonds Feriehjælpsprogram 2020!

Arbejdsmarkedets Feriefonds Feriehjælpsprogram rækker ud til familier og børn over hele lan-
det, der har multiple problematikker, og nogle er ramt af alvorlig sygdom eller på anden vis en 
livssituation, der betyder højrisiko i forhold til Corona. Omvendt er familier og børn fra denne 
gruppe stærkt isolationstruet, med stort behov for, at fællesskaber rækker ud. Så hvordan 
håndtere dette dilemma under en Corona-pandemi? Vi skal jo huske, at under ferieopholdene i 
2020 var vaccinen ikke frigivet.

Vi vil gerne opfordre til at læse reportagen fra Landsforeningen af VæreSteders Digitale Ferie 
Camp. En gribende beretning om at sprænge rammerne for ferieophold, inden for rammerne af 
sikkerhed og restriktioner - og med digital læring til deltagerne som sidegevinst.

I Arbejdsmarkedets Feriefond har vi også selv som organisation, inden for vores rammer, stået 
klar med åbenhed og fleksibilitet. Blandt andet har Arbejdsmarkedets Feriefond i 2020 åbnet 
for, at bevillinger, der pga. Corona, ikke kunne udmøntes fuldt ud, i stedet kunne overføres til 
ferieophold i 2021.

Vi håber, at feriegæsterne og civilsamfundets organisationer har samme oplevelse, som vi, af at 
have stået sammen om at løse en vigtig opgave om feriehjælp til vanskeligt stillede familier og 
børn. Trods Corona.

Jens Vibjerg, Formand Nina Löwe Krarup, Direktør
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Dansk Folkehjælp.



I Danmark er der ca. 140 feriefonde, blandt andet har flere kommuner og brancheorganisationer deres 

egen feriefond. I 1974 etablerede Folketinget Arbejdsmarkedets Feriefond med hjemmel i ferieloven. 

Arbejdsmarkedets Feriefond er Danmarks landsdækkende feriefond, og feriefond for alle virksomheder og 

lønmodtagere der ikke er omfattet af en særlig feriefond.

Arbejdsmarkedets Feriefonds midler består af renter og andet afkast af kapitalen samt beløb, som i med

før af loven tilfalder fonden. Hvert år gør alle virksomheder ferieregnskabet op, og afregner de feriepenge 

til den relevante feriefond, som af forskellige grunde ikke måtte være blevet udbetalt til medarbejderne. 

Afregningen af ikke godtgjorte feriepenge sker dels direkte til Arbejdsmarkedets Feriefond og dels via 

FerieKonto.

Arbejdsmarkedets Feriefonds formål er at anvende sine midler til ferieformål til lønmodtagere. I de sene

re år har Arbejdsmarkedets Feriefond uddelt ca. 40 mio. kr. årligt i tilskud til ferieophold for ca. 20.000 

vanske ligt stillede familier og børn samt frivillige. Arbejdsmarkedets Feriefond er dermed kilde til Dan

marks største landsdækkende feriehjælpsprogram. Bevillingerne uddeles til en bred vifte af civilsamfunds

organisationer, der indgår i strategiske partnerskaber med Arbejdsmarkedets Feriefond, med dobbelt 

fokus på glæde og gavn, hvor aspektet af gavn understøtter værdikæden fra social isolation til sociale 

netværk til social mobilitet. Arbejdsmarkedets Feriefond arbejder vidensbaseret og har i mere end 10 år 

indsamlet data fra de støttede ferieophold.

Historisk har Arbejdsmarkedets Feriefond ydet støtte i form af både tilskud og lån til en række 

kulturinstitu tioner samt feriecentre for mennesker med funktionsnedsættelse. Arbejdsmarkedets Ferie

fond har desuden gennem årene ydet tilskud og lån til en række stisystemer og øvrige tiltag med fokus 

på øget tilgængelighed i kultur og natur. Endelig har staten modtaget tilskud fra Arbejdsmarkedets Ferie

fond, til finansiering af Danmarks nationalparker.

Arbejdsmarkedets Feriefonds bestyrelse udpeges af Beskæftigelsesministeren. Bestyrelsen består af en 

formand, som er personligt udpeget af ministeren, en næstformand som er ministeriets repræsentant, to 

repræsentanter fra henholdsvis Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening, som 

udpeges efter indstilling fra organisationerne, samt en repræsentant fra erhvervsministeriet.

Arbejdsmarkedets Feriefond er en selvejende statslig institution, og er en del af den statslige forvalt

ning. Arbejdsmarkedets Feriefonds opgaver og rammer fremgår af ferieloven og fondens vedtægter, der 

er fastsat af Beskæftigelsesministeren. Som en primær opgave foretager Arbejdsmarkedets Feriefond 

udbetaling til lønmodtagere af ’gamle’ feriepenge, de måtte være berettigede til. Desuden fører Arbejds

markedets Feriefond tilsyn med bevillingshaverne samt kontrol med virksomhedernes indbetaling af ikke 

godtgjorte feriepenge. Arbejdsmarkedets Feriefond har desuden siden 1. september 2020 ført tilsyn med 

alle landets feriefonde.

Folketinget har gennem tiderne vedtaget en række indgreb i Arbejdsmarkedets Feriefonds indtægts

grundlag og formue. Med finansloven 2010 vedtog Folketinget overførsel fra Arbejdsmarkedets Feriefonds 

formue til staten på 450 mio. kr., i 2013 yderligere indgreb i Arbejdsmarkedets Feriefonds formue og frem

tidige indtægter for i alt 360 mio. kr., med finansloven 2014 atter en overførsel på 40 mio. kr. til staten. 

Udgifter til udvikling af feriepenge.dk samt drift af FerieKonto i perioden 20132019, har derudover været 

afholdt af midler fra ikke udbetalt feriegodtgørelse med skønnet i alt ca. 270 mio. kr., som ellers ville til

falde Arbejdsmarkedets Feriefond. Endelig er der den 20. januar 2020 indgået politisk aftale om at efter 

give 727 mio. kr. ud af Arbejdsmarkedets Feriefonds portefølje af udlån.

Som følge af ændringer i ferieloven, lov nr. 60 af 30. januar 2018, der forventes at reducere omfanget af 

uhævede feriepenge fra 2021 og frem, har Folketinget med finansloven 2020 besluttet at reservere 15 mio. 

kr. i 2021 og 30 mio. kr. i 2022 til understøttelse af Arbejdsmarkedets Feriefonds støtte til ferieformål for 

vanskeligt stillede familier med børn.

F  A  K  T  A  B  O  K  S
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Arbejdsmarkedets 
Feriefonds 
Feriehjælpsprogram 

Organisationer der støttes 

Støtte kan gives til fonde, foreninger og 
institutioner, der driver virksomhed på almen-
nyttig basis, og som har til formål at udøve 
virksomhed, der kan karakteriseres som ferie-
formål.
 
Udelukket fra at ansøge om støtte til ferieop-
hold er som hovedregel:

Enkeltpersoner.

Kommercielle selskaber, herunder aktie-, 
anparts- eller andre selskabskonstruktioner.

Organisationer, herunder organisationer 
med almennyttigt formål, som ejer eller 
driver overnatningsfaciliteter, lokaler, 
fritids-faciliteter, café, restaurant el.lign. 
Det samme gælder organisationer, der 
ligger under et holdingselskab, indgår i 
en fondskonstruktion eller er medlem af 
en forening, der ejer eller driver overnat-
ningsfaciliteter, lokaler, fritidsfaciliteter, 
café, restaurant el.lign. Organisationer med 
almennyttigt formål der ejer eller driver 
f.eks. shelters, spejderhytter, værestedsca-
feer el.lign. til brug for vanskeligt stillede 
familier og børn er ikke udelukket fra at 
ansøge.

Organisationer, herunder organisationer 
med almennyttigt formål, som er para-
plyorganisation for fonde, foreninger og 
institutioner.

Organisationer, herunder organisationer 
med almennyttigt formål, der har som pri-
mært formål at arrangere events, ferier m.v. 
for andre civilsamfundsorganisationer.

Stat og kommuner, herunder selvejende 
institutioner i statsligt eller kommunalt regi.

ARBEJDSMARKEDETS FERIEFONDS 
STØTTEPOLITIK 2021-2022 
(bevillingsårene 2020-2021)
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Arbejdsmarkedets Feriefond er en selvejende 

institution under den statslige forvaltning, 

oprettet pr. 1. juli 1974 ved en ændring af 

ferieloven. Ferieloven og vedtægten, der 

udstedes af Beskæftigelsesministeren, udgør 

det retlige grundlag for Arbejdsmarkedets 

Feriefond. Fondens bestyrelse udpeges af 

Beskæftigelsesministeren og består af 1 

medlem indstillet af Beskæftigelsesmini

steriet, 1 medlem indstillet af Erhvervs og 

Vækstministeriet (nu: Erhvervsministeriet), 

1 medlem indstillet af Lands organisationen 

i Danmark (LO) (nu: Fagbevægelsens Hoved

organisation (FH)), 1 medlem indstillet af 

FTF (nu: Fagbevægelsens Hovedorganisation 

(FH)) og 2 medlemmer indstillet af Dansk 

Arbejds giver for ening (DA). Beskæftigelses

ministeren udpeger efter drøftelse med de i 

bestyrelsen repræsenterede organisa tioner 

bestyrelsens formand.

A R B E J D S M A R K E D E T S
F E R I E F O N D

Formål

Arbejdsmarkedets Feriefonds formål er at 
yde støtte til ferieformål for lønmodtagere. 
Fonden yder fortrinsvis støtte til ferieophold 
for vanskeligt stillede familier og børn. Fonden 
kan derudover støtte ferieformål, der både har 
et socialt og kulturelt sigte.

Vision

Arbejdsmarkedets Feriefond arbejder for, at 
økonomisk og socialt udsatte mennesker i 
hele Danmark skal have mulighed for, gennem 
ferieophold, at få del i den gavn og glæde, 
hvile og rekreation samt fornyelse af mentale 
og fysiske kræfter, der er feriens formål.

n

n

n

n

n
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Målgrupper der støttes

1: Ferieophold med vanskeligt stillede børn 
og unge op til 18 år, der holder ferie uden at 
forældre deltager, hvor barnet selv eller bar-
nets forælder/forældre har økonomiske, socia-
le eller helbredsmæssige problemer.
 
2: Ferieophold med vanskeligt stillede børne-
familier, hvor forælderen eller begge forældre 
hvis der er tale om et forældrepar modtager 
offentlig forsørgelse, eller hvis indtægter ikke 
overstiger rådighedsniveauet for kontanthjælp 
og hvor mindst et medlem af familien har 
sociale eller helbredsmæssige problemer; dog 
ikke studerende og alderspensionister.
 
3: I begrænset omfang støttes indholdsmæs-
sigt tilrettelagte ferieophold, som helt eller 
delvist retter sig til enlige voksne, såfremt der 
er tale om mennesker, der ud over en vanske-
lig økonomisk situation er udsatte på grund 
af væsentlig psykisk eller fysisk sygdom eller 
misbrug; dog ikke studerende og alderspen-
sionister. Der skal være tale om et specielt 
udarbejdet program, typisk med inddragelse 
af særlig faglighed, som særligt matcher en 
specifik (typisk mindre) gruppe af voksne.

Desuden støttes ferieophold for studerende 
ved erhvervsskolerne, der er i risiko for at 
afbryde et uddannelsesforhold, samt ferieop-
hold for beboere i særligt udsatte boligom-
råder.

Udgifter der støttes

Arbejdsmarkedets Feriefond støtter følgende 
typer af udgifter:

Kost

Logi

Transport

Aktiviteter

Administration (max 8 pct.)

Frivillige der støttes

Antallet af frivillige, der deltager i ferieophol-
det støttes fsva. ovenstående udgifter som 
hovedregel med:

Op til 25 pct. af det samlede deltagerantal 
fsva. børneferier (målgruppe 1)

Op til 5 pct. af det samlede deltagerantal 
fsva. (målgruppe 2 og 3)

Op til 10 pct. af det samlede deltagerantal 
fsva. særligt tilrettelagte forløb for børnefa-
milier og enlige voksne med særlige proble-
matikker (målgruppe 2 og 3)

Ophold der støttes
 

Arbejdsmarkedets Feriefond lægger vægt på 
følgende parametre:

ferielejre med fælles aktiviteter støttes frem 
for individuelle ophold

detaljeret program med konkrete aktivite-
ter skal vedlægges ansøgningen

opholdet skal fremme såvel glæde som 
gavn og bl.a. understøtte værdikæden 
sociale netværk -> social kapital -> social 
mobilitet

betryggende visitationsprocedure for at sik-
re at deltagerne er ”vanskeligt stillede” og 
har behov for feriehjælp. Arbejdsmarkedets 
Feriefond prioriterer ferieophold hvor del-
tagerne visiteres af kommuner, boligsociale 
enheder med aktuel helhedsplan eller 
erhvervsskoler.

ansøgers opfølgende tilbud om inkluderen-
de sociale netværk, kompetenceudvikling 
m.v.

tryghed for børn, bl.a. at hovedorganisatio-
nen står for indsamling af børneattester på 
alle ferielejre, hvor der deltager børn – uan-
set om det er med eller uden forældre

5
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6 fuld gennemsigtighed i organisationens 
økonomi, bl.a. at samtlige finansieringskil-
der oplyses i et samlet regnskab for ferieop-
hold (støtte fra fonde, kommunal deltager-
betaling, sponsorater m.v.)

fuld gennemsigtighed i organisationens 
kontoplan og bogføringsprincipper, speci-
fikt fsva. lønomkostninger og andre drifts-
omkostninger (løn, kontorhold, revision og 
anden drift kan ikke bogføres som aktivitet)

Arbejdsmarkedets Feriefond støtter som 
hovedregel ikke:

Éndagsudflugter

Flere ferieophold for samme deltager, f.eks. 
både sommerferie og juleferie

Ferieophold der indeholder tilbud om ritu-
elle, formidlende, forkyndende eller missio-
nerende religiøse eller politiske aktiviteter, 
undervisning, samtaler m.v.

Ferieophold i form af stipendium/legat/
fribillet/tilskud el.lign. til deltagelse i konfe-
rencer, årsmøder, stævner, større lejre m.v.

Ferieophold der gennemføres af andre 
civilsamfundsorganisationer end bevillings-
haver.

Vilkår

Arbejdsmarkedets Feriefond behandler alene 
ansøgninger, der er udfyldt på fondens fort-
rykte ansøgningsskema, jf. www.aff.dk og som 
er modtaget rettidigt.

Ansøgningsskemaet skal indeholde fyldest-
gørende oplysninger om målgruppe, program, 
konkrete aktiviteter, evt. oplægsholdere, sted 
for logi og ophold, udgiftstyper, budget m.v.

Arbejdsmarkedets Feriefond forudsætter, at 
en bevilling til feriehjælp udmøntes i overens-
stemmelse med principperne om ligebehand-
ling, herunder med hensyn til religion eller 
tro, politisk anskuelse, seksuel orientering og 
etnisk oprindelse.

Arbejdsmarkedets Feriefond kan afvise at 
behandle en ansøgning, såfremt fonden vur-
derer, at ansøgningsskema og/eller tilhørende 
bilag ikke er oplyst fyldestgørende ved ansøg-
ningsfristens udløb.

Om vilkår for en eventuel bevilling henvises 
til ”Partnerskabsaftale”, ligeledes på www.
aff.dk.

Arbejdsmarkedets 
Feriefonds 
Innovationsprogram 

Arbejdsmarkedets Feriefond ønsker at støtte 
nytænkning inden for feriehjælp ved at iværk-
sætte pilotprojekter der er særligt tilrettelagt 
for at fremme både rekreation og social 
mobilitet.

 
Innovationsprogrammet fremmer bl.a.

 
Udvikling af ferieophold for udsatte børn 
og unge der deltager uden forældre, med 
fokus på børnesikkerhed.

Ferieophold arrangeret af erhvervsskoler 
med studerende der er i risiko for at afbry-
de et uddannelsesforløb.

Ferieophold arrangeret af boligselskaber 
med beboere i særligt udsatte boligområ-
der.

 
Listen er ikke udtømmende. Arbejdsmarkedets 
Feriefonds bestyrelse kan løbende beslutte at 
iværksætte innovationsprojekter med feriefor-
mål for vanskeligt stillede familier og børn.

 
Bemærk: Programmet sættes i værk ved  
fondens egen drift, og er ikke åbent for 
ansøgninger.

 
 

n

n
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7Arbejdsmarkedets 
Feriefonds Program for 
Socialt-Kulturelle Aktiviteter 

Arbejdsmarkedets Feriefond prioriterer 
socialt-kulturelle aktiviteter, der inden for 
rammerne af ferieformålet, fremmer opbyg-
ningen af social og kulturel kompetence hos 
socialt udsatte grupper, eller skaber opmærk-
somhed om social udsathed.

 
Bemærk: Programmet sættes i værk ved  
fondens egen drift, og er ikke åbent for 
ansøgninger.

 
 

Arbejdsmarkedets 
Feriefonds Program for 
Udvikling & Vidensdeling

 
Arbejdsmarkedets Feriefond ønsker at etable-
re viden om ferieophold gennem indsamling 
af viden i eget regi og i samarbejde med rele-
vante aktører.

 
Bemærk: Programmet sættes i værk ved  
fondens egen drift, og er ikke åbent for 
ansøgninger.

 
 

Arbejdsmarkedets 
Feriefonds strategi for 
2021-2022

 
Bemærk: Programmet sættes i værk ved  
fondens egen drift, og er ikke åbent for 
ansøgninger.

 
Arbejdsmarkedets Feriefond arbejder for, at:

 
Fremme en udvikling, der øger de gavnlige 
effekter af ferieophold.

Facilitere netværksdannelse og vidensdeling 
imellem relevante civile aktører samt på 
tværs af den tredje sektor (civilsamfundet), 
den private sektor og den offentlige sektor.

Indsamle viden om metoder og effekter af 
ferieophold.

Fremme innovative løsninger, der bedst 
muligt imødekommer den stigende efter-
spørgsel om ferieophold.

Fremme udvikling af ferieophold for udsat-
te børn og unge, studerende med risiko for 
frafald på erhvervsskolerne samt beboere i 
særligt udsatte boligområder.

Ikrafttrædelse

Arbejdsmarkedets Feriefonds støttepolitik 
2021-2022 træder i kraft den 9. september 
2020 og erstatter tidligere versioner. Ansøg-
ninger der er tilgået Arbejdsmarkedets Ferie-
fond efter 1. september 2020 behandles efter 
denne støttepolitik.

n
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Arbejdsmarkedets Feriefond er den landsdæk-
kende feriefond i Danmark, som omfatter de 
virksomheder og lønmodtagere, der ikke har 
egen feriefond. 

I det følgende kan læses om kerneaktiviteter 
og finansielle forhold samt hovedresultater fra 
evalueringen af Arbejdsmarkedets Feriefonds 
Feriehjælpsprogram 2020.

L E D E L S E N S  B E R E T N I N G  2 0 2 0
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L E D E L S E N S  B E R E T N I N G  2 0 2 0
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KERNEAKTIVITETER

Arbejdsmarkedets Feriefonds kerneaktiviteter 
er administration af uhævede feriepenge samt 
uddeling af overskydende midler til feriefor-
mål, fortrinsvis ferieophold til vanskeligt stille-
de familier og børn. 

Danmarks største feriehjælpsprogram

Med et årligt uddelingsniveau på ca. -40 
mio. kr. er Arbejdsmarkedets Feriefonds 
Feriehjælpsprogram det mest omfangsrige 
feriehjælpsprogram i Danmark. Igennem 
partnerskaber med omkring 30 civilsamfunds-
organisationer sikrer Arbejdsmarkedets Ferie-
fond hvert år, at ca. 20.000 vanskeligt stillede 
familier og børn over hele landet får glæde og 
gavn af ferie.

De sociale civilsamfundsorganisationer 
er i 2020 lykkedes med at udmønte ferie-
hjælpsprogrammet, under særdeles van-
skelige vilkår. Trods Corona-pandemien, er 
15.415 vanskeligt stillede familier og børn 
samt 892 frivillige kommet på ferie i 2020.  
Det har kun været muligt, fordi de sociale 
civilsamfundsorganisationer har udvist stor 
evne til at udvikle nye typer fællesskaber og 
ferie-med-afstand-koncepter. 

I 2020 har Arbejdsmarkedets Feriefond 
uddelt -42,8 mio. kr. til kommende ferieophold 
i 2021. Heraf er -3,7 mio. kr. uddelt til innova- 
tionsprojekter. Formålet med innovationspul-
jen er at sikre udvikling af feriehjælpsområdet 
for udsatte og isolationstruede familier samt 
børn og unge i retning af: netværksdannelse, 
motivations- og mobilitetsfremmende enga-
gement i frivilligt arbejde, fastholdelse af 
unge i erhvervsskoleuddannelser, samt øget 
fokus på børnesikkerhed. 

 Administration af uhævede feriepenge

Arbejdsmarkedets Feriefonds administration 
af uhævede feriepenge består i at opkræve, 
udbetale og tilbagebetale feriepenge samt 
kontrollere korrekt afregning til fonden. 
Arbejdsmarkedets Feriefond fører desuden 
tilsyn med private feriefonde.

Indberetning og indbetaling af uhævede 
feriepenge

For de arbejdsgivere der administreres via 
FerieKonto, afregner FerieKonto en andel af de 
feriepenge til Arbejdsmarkedets Feriefond, der 
ikke er hævet af lønmodtagerne i det aktuelle 
ferieår. FerieKonto oplyser hvilke lønmodtage-
re, der potentielt har feriepenge tilgode. 

Arbejdsgivere med feriekortordning indbe-
taler feriepenge, der ikke er kommet til udbe-
taling, direkte til Arbejdsmarkedets Feriefond 
eller en privat feriefond. Fsva. Arbejdsmar-
kedets Feriefond foregår det via en indberet-
ningsløsning på virk.dk, hvor arbejdsgiverne 
opgør feriepengene og indberetter data på de 
lønmodtagere, der ikke har fået udbetalt alle 
feriepenge i det aktuelle ferieår. Arbejdsmar-
kedets Feriefond opkræver på det grundlag 
beløbet. 

Udbetaling af feriepenge

Lønmodtagers eventuelle krav forældes efter 
3 år (ny ferielov 5 år). Indtil forældelse er ind-
trådt har lønmodtager mulighed for at ansøge 
Arbejdsmarkedets Feriefond om udbetaling 
af uhævede feriepenge. Det sker ved brug 
af en ansøgningsblanket på www.aff.dk, der 
foreligger på dansk, engelsk og tysk. På fon-
dens hjemmeside ligger også en vejledning til 
lønmodtagerne om, hvordan de ansøger om 
udbetaling af uhævede feriepenge. 

Tilbagebetaling af feriepenge

Arbejdsmarkedets Feriefond foretager tilbage- 
betaling af uhævede feriepenge til arbejds- 
givere, der bliver opmærksomme på at de har 
afregnet ved en fejl. Arbejdsgiver ansøger via 
en blanket på www.aff.dk. 

Kontrol med afregning af uhævede feriepenge

Arbejdsmarkedets Feriefond foretager stik- 
prøvevis revisionskontrol med afregningen  
af feriepenge til fonden. Såfremt revisions-
erklæringen viser, at der mangler afregning, 



Boligselskabet Lejerbo   468.100

BlågårdsBunkeren   330.000

Børnenes Lystfisker Akademi   545.614

Dansk Flygtningehjælp Ungdom (DFUNK)   111.650

Dansk Folkehjælp   12.000.000

DepressionsForeningen   69.601

FamilieNet Danmark   1.200.000

Ferie med Fællesskab, Netværk og Oplevelser (Husmoderferie)  721.739

Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904   201.420

Foreningen Familieferie   3.000.000

Foreningen INSP!   67.000

Foreningen Kolonibanden   300.000

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn   742.000

Frelsens Hær   2.000.000

Høreforeningen   144.000

KAB   2.311.000

Kirkens Korshær   183.750

Landsforeningen af Nuværende og Tidligere Psykiatribrugere (LAP)  225.000

Landsforeningen af VæreSteder   5.100.000

Landsforeningen Autisme   1.500.000

Landsforeningen for psykisk sundhed (SIND)   100.000

Landsforeningen Lænken   600.000

Landsorganisationen af KvindeKrisecentre   540.000

Red Barnet   2.229.264

Røde Kors Asyl   688.800

Samvirkende Menighedsplejer     2.618.000

SMILfonden   1.196.250

I alt vedr. ansøgere 2020 til ferieophold 2021   39.193.188 

Innovationspulje 

Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster (CELF)  1.656.290

Red Barnet - Børns sikkerhed under ferieophold   2.000.000

I alt innovationspulje 2020 til ferieophold 2021   3.656.290

Feriehjælpsprogram i alt   42.849.478 

TILSKUD TIL FERIEOPHOLD 

Civilsamfundsorganisationer der har modtaget tilskud i 2020 til ferieophold i 2021.
       
Ansøger  Bevilget 09.12.2020 til ferieophold i 2021 (kr.)  
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tager fonden kontakt til arbejdsgiveren mhp. 
at opgøre og opkræve det skyldige beløb. 

Arbejdsmarkedets Feriefonds krav forælder 
efter 5 år, eller 10 år hvis betingelserne om 
absolut forældelse er opfyldt.

Inddrivelse af krav mod lønmodtagere

Opgaven med at inddrive krav mod lønmod-
tagere knytter sig til den situation, at løn-
modtager har fået udbetalt feriepenge, som 
pågældende på grund af anden forsørgelse 
ikke var berettigede til.

Efter den nye ferielov tilfalder disse beløb 
FerieKonto i stedet for som hidtil Arbejdsmar-
kedets Feriefond. Der vil derfor ikke være nye 
krav at inddrive, men inddrivelsesopgaven 
afvikles ikke foreløbigt, bl.a. fordi flere løn-
modtagere har indgået afdragsordning med 
Arbejdsmarkedets Feriefond.

 

Udlån

Den 20. januar 2020 blev en politisk aftale 
indgået om afvikling af Arbejdsmarkedets 
Feriefonds portefølje af udlån, der indebar, at 
Arbejdsmarkedets Feriefond ved regnskabs- 
aflæggelse i 2019 nedskrev porteføljen med 
nominelt 727.025 tkr. Den tilbageværende 
portefølje af udlån udgør nominelt 58.632 tkr.

Den politiske beslutning blev udmøntet i 
en ændring af Arbejdsmarkedets Feriefonds 
vedtægt, jf. § 5a, og fonden har i 2020 haft et 
stort arbejde med at gennemføre ændringen, 
i tæt samarbejde med Kammeradvokaten. Det 
er lykkedes inden for de fastsatte tidsfrister.

Pr. ultimo 2020 udgør porteføljen 16 lånta-
gere, hvis samlede gæld til Arbejdsmarkedets 
Feriefond andrager nominelt 58.632 tkr., 
som er værdiansat til 14.658 tkr. Udlånene 
til ferieformål er ydet på vilkår om løbende 
tilbagebetaling over 25 år og en forrentning 
på 2% p.a., og Arbejdsmarkedets Feriefond 
har til sikkerhed for udlån modtaget pant i 
grunde og bygninger. Det regnskabsmæssige 
skøn for hensættelse til tab er ændret til 75 
pct. af det nominelle udlån (2019: 50 pct.), 
og er forbundet med usikkerhed, som er nær-

mere redegjort for i regnskabsnote 2. For en 
oversigt over årets låneindfrielser samt eksi-
sterende udlån med afdragsordning henvises 
til note 2a.

Tilsyn

Ud over Arbejdsmarkedets Feriefond, som er 
en offentlig myndighed, eksisterer der i Dan-
mark ca. 140 private feriefonde, blandt andet 
har de fleste kommuner en feriefond. 

Arbejdsmarkedets Feriefond har den 1. sep-
tember 2020 overtaget opgaven som tilsyns-
førende for alle landets feriefonde.

Til brug for administration og regnskabsaf-
læggelse i de private feriefonde har Arbejds-
markedets Feriefond lagt diverse materialer 
på www.aff.dk. 
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FINANSIELLE 
FORHOLD

Resultatopgørelse

Indtægter

Uhævede feriepenge fra FerieKonto udgjorde 
69.753 tkr. i 2020 inkl. reguleringer fra tidli-
gere optjeningsår.  Beløbet er markant højere 
end sidste år (2019: 17.406 tkr.). Indbetalin-
gen skal ses i sammenhæng med tilknyttede 
potentielle lønmodtagerkrav på 165.574 tkr. i 
2020 (2019: 114.092 tkr.).

Uhævede feriepenge, som er indbetalt af 
arbejdsgivere med feriekortordninger udgjor-
de efter fradrag af refusion til staten 48.738 
tkr. (2019: 32.880 tkr.), som skal ses i sam-
menhæng med tilknyttede lønmodtagerkrav 
på 62.765 tkr. Heraf udgjorde indtægten 
fra stikprøvekontrol 4.955 tkr. i 2020 (2019: 
4.198 tkr.).

Indtægten fra inddrivelse af krav mod løn-
modtagere, der har modtaget feriepenge de 
på grund af anden forsørgelse ikke var beret-
tigede til, udgør 3.001 tkr. (2019: 3.492 tkr.).

 

Udgifter

Udbetaling af uhævede feriepenge

Arbejdsmarkedets Feriefond udbetalte i 2020 
i alt -14.041 tkr. i uhævede feriepenge. Heraf 
udbetalt -6.396 tkr. til lønmodtagere i 2020, 
som er på niveau med sidste år (2019: -6.496 
tkr.), og tilbagebetalt -7.644 tkr. i 2020 til 
arbejdsgivere, hvilket er væsentligt højere end 
sidste år, beroende på tilbagebetaling af ét 
stort beløb, der var fejlindbetalt. Statens sam-
lede refusion til Arbejdsmarkedets Feriefond 
udgjorde 3.984 tkr. i 2020.

Uddelinger

Det økonomiske niveau for uddeling af nye 
tilskud til ferieophold udgjorde -42.849 tkr. 
i 2020 (2019: -40.430 tkr.). Uddelinger til 
Arbejdsmarkedets Feriefonds Feriehjælpspro-
gram har i de seneste 6 år ligget stabilt på ca. 
-40.000 tkr. årligt., svarende til den politiske 
forventning. 

Årets uddelingsniveaau på -42.849 tkr. er 
tilfredsstillende og svarende til den politiske 
forventning. 

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger udgør -10.180 
tkr. pr. ultimo 2020 som er en stigning i for-
hold til sidste år (2019: -8.055 tkr.), primært 
beroende på ekstraordinært høje omkostnin-
ger til advokatbistand. 

Arbejdsmarkedets Feriefonds medarbej-
derstab er desuden øget som følge af nye 
opgaver.

Værdiregulering af udlån

Ændringen i det regnskabsmæssige skøn af 
værdien af Arbejdsmarkedets Feriefonds udlån 
påvirker driften med -13.827 tkr.

Resultat

Årets resultat i 2020 andrager -5.571 tkr.  
(2019: -7.445 tkr.), som overføres til næste år.

Balance

Arbejdsmarkedets Feriefonds aktiver og pas-
siver balancerer pr. ultimo 2020 med 520.413 
tkr. (2019: 447.700 tkr.). 

Finansielle aktiver

Samlede finansielle aktiver udgør 233.814 tkr. 
pr. ultimo 2020 (2019: 191.094 tkr.).

Heraf udgør fondens obligationsbeholdning 
219.156 tkr. pr. ultimo 2020 (2019: 140.677 
tkr.). Stigningen i placering af midler i obliga-
tioner er foretaget på grundlag af en ændring 
i fondens investeringsstrategi.

Arbejdsmarkedets Feriefonds låneportefølje 
er optaget i regnskabet for 2020 med en vær-
di på 14.658 tkr. (2019: 50.420 tkr.), svarende 
til en værdiansættelse på 25 pct., jf. nærmere 
regnskabsnote 2. Straksindfrielser i mfa. den 



13Ud af egenkapitalen udgør det disponible 
beløb 148.062 pr. ultimo 2020 (2019: 87.987 
tkr.), som danner grundlag for budgettet i 
2021 og til fremadrettet udligning af ind-
tægtstab som følge af den nye ferielov.

Samlet vurdering af 
finansielle forhold 

Indtægterne fra uhævede feriepenge, primært 
fra FerieKonto, har i 2020 andraget et høje-
re beløb end budgetteret, og resultatet på 
-5.571 tkr. skal således forstås i sammenhæng 
med periodiseringskontoen.

Ses på Arbejdsmarkedets Feriefonds samlede 
økonomiske situation vurderes fonden at have 
økonomisk mulighed for at opretholde driften 
med et uddelingsniveau på ca. -40 mio. kr. i 
ca. 5 år. 

Det vurderes at være en tilfredsstillende 
økonomisk situation for Arbejdsmarkedets 
Feriefond.

L E D E L S E N S  B E R E T N I N G  2 0 2 0

politiske aftale omkring afvikling af Arbejds-
markedets Feriefonds låneporteføjle udgjorde 
i 2020 kr. 21.935 tkr.

Omsætningsaktiver

Samlede omsætningsaktiver udgør 285.619 
tkr. pr. ultimo 2020 (2019: 255.890 tkr.), for-
delt med likvid beholdning på 277.016 tkr. 
(2019: 249.130 tkr.) og tilgodehavende på 
8.603 tkr. (2019: 6.760 tkr.).

Passiver

Pr. ultimo 2020 er hensat -65.202 tkr. til 
udbetaling af bevilgede tilskud til ferieophold 
(2019: -66.316 tkr.). 

Selvom meget er lykkedes, har Corona trods 
alt været en udfordring for de civilsamfunds-
organisationer, der arrangerer ferieopholdene, 
såvel som for deltagerne, og Arbejdsmar-
kedets Feriefond havde derfor i 2020 åbnet 
mulighed for at overføre evt. restbevillinger. 
Fem organisationer har benyttet muligheden, 
og bevillinger er overført for i alt -3.651 tkr. 

Periodiseret feriegodtgørelse i medfør 
af ferielovens § 35 pr. ultimo 2020 udgør 
-144.663 tkr. (2019: -80.443 tkr.). Periodise-
ringen foretages for at sikre lønmodtagernes 
retskrav på feriepenge, de ikke har hævet i 
det aktuelle ferieår, og beror på divergens 
mellem opgjorte potentielle lønmodtagerkrav 
i forhold til nettoafregning til Arbejdsmar-
kedets Feriefond, efter refusion til staten og 
omkostninger til FerieKonto/feriepengeinfo.dk. 

Skyldige omkostninger udgør -29.193 tkr. pr. 
ultimo 2020., beroende på afregning af refu-
sion fra feriekortordningerne til STAR (2019: 
-14.016 tkr). 

Egenkapital

Arbejdsmarkedets Feriefonds egenkapital 
pr. ultimo 2020 udgør 281.354 tkr., og er på 
niveau med seneste to år (2019: 286.924 tkr.) 
(2018: 294.369 tkr.).
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ARBEJDSMARKEDETS FERIEFONDS 
FERIEHJÆLPSPROGRAM 2020 

Strategiske partnerskaber

Arbejdsmarkedets Feriefonds Feriehjælpspro-
gram skal ifølge fondens strategi fremme 
sociale netværk og social mobilitet, og der-
med skabe værdi for vanskeligt stillede fami-
lier og børn over hele landet, både i form af 
glæde og gavn.

Til at udmønte feriehjælpsprogrammet har 
Arbejdsmarkedets Feriefond i 2020 indgået 
strategiske partnerskaber med 29 civilsam-
fundsorganisationer, der er karakteriseret 
ved at tilbyde inkluderende og mobiliserende 
fællesskaber. 

F.eks. gør 72 pct. af organisationerne en sær- 
lig indsats for at engagere feriegæsterne i 
organisationens egne tilbud og 86 pct. arbej-
der på at ruste deltagerne til deltagelse i 
andre netværk. Trods Corona-pandemien har 
organisationerne således opretholdt et højt 
niveau i det netværksskabende arbejde for 
feriegæsterne. Dog er det særlige mobilitets-
fremmende arbejde faldet til 28 pct. (2019: 
63 pct.), hvilket formentlig delvis må tilskrives 
Corona.

Hvad angår konkret hjælp har organisatio-
nerne opretholdt en bred vifte af tilbud, hvor 
hjælp til børn og unge topper som tilbud fra 

hele 83 pct. af de organisationer, Arbejdsmar-
kedets Feriefond samarbejder med. 38 pct. af 
organisationerne yder gældsrådgivning.

Det vurderes, at de positive effekter af 
feriehjælpsprogrammet også i 2020, qua sam-
arbejdet med civilsamfundsorganisationerne, 
rækker videre end den glæde og gavn, ferie-
opholdet umiddelbart giver. 

Opfølgning på målsætninger

Det er en målsætning at Arbejdsmarkedets 
Feriefonds Feriehjælpsprogram er landsdæk-
kende. Arbejdsmarkedets Feriefonds Ferie-
hjælpsprogram 2020 er nået ud til 15.415 
vanskeligt stillede familier og børn, fordelt 
over hele landet. På regionsniveau er deltage-
re fra Hovedstaden og Nordjylland let under-
repræsenteret imens Sjælland, Syddanmark 
og Midtjylland omvendt er let overrepræsen-
teret, og fondens målsætning om at nå ud i 
hele landet vurderes opfyldt.

Det er en målsætning, at børn og unge er 
overrepræsenteret i Arbejdsmarkedets Ferie-
fonds Feriehjælpsprogram. Aldersmæssigt 
udgør børn og unge op til 19 år 61 pct. af 
deltagerne, hvilket er en markant overre-
præsentation i forhold til befolkningen som 

Samvirkende Menighedsplejer.
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helhed, hvor gruppen udgør 22 pct. Dette er 
på niveau med sidste år og opfylder fondens 
målsætning. 

Det er en målsætning, at deltagerne i 
Arbejdsmarkedets Feriefonds Feriehjælpspro-
gram er vanskeligt stillede. Den målgruppe, 
feriehjælpsprogrammet når ud til, er karak-
teriseret ved multiple bekymringsfaktorer, 
hvor arbejdsledighed, social isolation, psykisk 
sygdom, fysisk sygdom og gæld topper listen. 
Samtidig har knapt 45 pct. af deltagerne fol-
keskole eller grundskole som højeste uddan-
nelsesniveau imens 2 pct. har en lang videre-
gående uddannelse. Målsætningen er opfyldt. 

Ses på, hvordan deltagerne selv oplever 
ferieopholdet, svarer 80 pct., at de har fået 
udbytte af ferien i form af afslapning og 
fornyet energi, og 90 pct. svarer, at de har 
fået nye oplevelser og et afbræk i hverdagen. 
Resultaterne tyder på, at feriehjælpsprogram-
met indfrier feriens formål om glæde, afslap-
pelse og rekreation.

I forhold til netværksdannelse for mennesker 
med isolationsproblematik er det interessant, 
at 72 pct. af slutbrugerne svarer, at de har 
haft udbytte af ferien ved at møde nye men-
nesker, og 62 pct. oplyser, at ferien i høj eller 
nogen grad har givet mod på at indgå i nye 
sociale sammenhænge, f.eks. foreningsliv, for-
ældrenetværk, uddannelse eller arbejde, når 
de kommer hjem fra ferien.

Samlet vurdering 

Det vurderes samlet set, at Arbejdsmarkedets 
Feriefonds Feriehjælpsprogram 2020 trods 
Corona har givet en tiltrængt håndsrækning 
i form af ferieoplevelser til vanskeligt stille-
de familier og børn, og at ferieformålet er 
opfyldt i overensstemmelse med Arbejdsmar-
kedets Feriefonds støttepolitik og strategi.

Resultaterne af feriehjælpsprogrammet 
understøtter Arbejdsmarkedets Feriefonds 
forståelse af ferieophold som platform for 
bekæmpelse af social isolation og dannelse af 
sociale netværk, og understøtter potentialet i 
fortsat strategisk fokus på at fremme gavnlige 
effekter som har mere permanent mobilise-
rende karakter.



16

FREMTID 

Arbejdsmarkedets Feriefond drives i runde tal 
for -60 til -65 mio. kr. årligt inklusive et udde-
lingsniveau på -40 mio. kr. Den fremadrettede 
forventning er en kraftig reduktion i indtægts-
niveauet i uhævede feriepenge til skønnet 15 
mio. kr. som følge af den nye ferielov.

I et tidsperspektiv på ca. 5 år vurderes 
Arbejdsmarkedets Feriefond at være i stand 
til at opretholde drift og uddelingsniveau, og 
kan dermed på kort sigt udligne den reduce-
rede indtægt fra uhævede feriepenge, som 
følger af den nye ferielov. 

Der er derfor glædelig udsigt til, at ca. 
20.000 vanskeligt stillede familier og børn kan 
få tiltrængt hjælp til ferie de kommende år.

Selvom Arbejdsmarkedets Feriefonds økono-
mi lige nu samlet set ser fornuftig ud, vil det 
med stor hast gå den modsatte vej, når den 
nye ferielov slår igennem. 

Arbejdsmarkedets Feriefond har derfor med 
tilfredshed konstateret, at der i finansloven er 
afsat en reserve til understøttelse af fondens 
uddelingsvirksomhed på 15.000 tkr. i 2021 og 
30.000 tkr. i 2022.
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Samvirkende Menighedsplejer.
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i tkr. Note 2020 2019 

Uhævet feriegodtgørelse 1 

Refusion til staten 1 

Renter af udlån

Renter af obligationer   

Renter af bankindestående   

Morarenter   

Tjenesteydelser   

Realiseret/urealiseret kursgevinst/-tab ved obligationer      

Indtægter i alt      

   

i tkr. Note 2020 2019   

Årets tilsagn til ferieformål 1a  

Bortfaldne tidligere afgivne tilsagn  

Årets værdiregulering af udlån 2  

Administrationsomkostninger  3 

Udbetalt feriegodtgørelse    

Refunderet fra staten  

Årets afskrivninger 4 

Omkostninger i alt  

    

Årets resultat   

i tkr. Note 2020 2019 

Årets resultat  

Overført til næste år  

    

INDTÆGTER

UDGIFTER

RESULTATDISPONERING

 

 75.088 

-18.220 

 684 

 1.114 

-1.589

 5.087

 -   

 -1.589 

60.575 

 -39.813 

 8.352 

 -13.827 

 -10.180 

 -14.041 

 3.984

 -620 

 -66.145

 -5.570

 -5.570 

-5.570 

 98.102

 -14.833

 -

1.210

 -1.198

 3.705

 -  

 776  

87.763

 

 

 -40.430

 7.506

 -49.102

 -8.055

 -6.496

 1.994

 -626

 -95.208

 

 -7.445

 

 

 -7.445

 -7.445



 

 928 

 52 

 980 

 14.658

 219.156 

 233.814

 8.603

 277.016 

 285.619

 520.413

 65.202

 144.663 

 29.193

 239.059

 

281.354

 

520.413 

 -  

 

663

 53

 716

  

 50.420

 140.675

 191.094

  

 6.760

 249.130

 255.890

 

 447.700

 

  

 66.316

 80.443

 14.016

 160.776

 

 286.924

 

 447.700

 

 -  
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i tkr. Note 2020 2019 

Materielle anlægsaktiver   

IT 4  

Inventar 4 

Materielle anlægsaktiver i alt   

Finansielle anlægsaktiver   

Udlån til ferieformål 2 

Obligationer  

Finansielle anlægsaktiver i alt  

Omsætningsaktiver   

Tilgodehavender  

Likvid beholdning   

Omsætningsaktiver i alt   

   

Aktiver i alt  

i tkr. Note 2020 2019 

Hensættelser til bevilgede tilskud 5  

Periodiseret feriegodtgørelse i mfa. ferielovens § 35    

Kreditorer, skyldige omkostninger og anden gæld 6 

Gæld i alt   

   

Egenkapital    

   

Passiver i alt   

   

Eventualforpligtelser 7  

BALANCE

AKTIVER

PASSIVER 



 286.924 

 -5.570

 281.354

 73.430

 14.658

 41.704

 3.500

 148.062 

 281.354

 294.369

 -7.445

 286.924

  

 73.430

 50.420

 75.087

  -

87.987

 286.924

i tkr.  Note 2020 2019 

Egenkapital 1. januar, jf. årsregnskab          

Årets resultat         

Egenkapital 31. december         

    

Specifikation af egenkapital   

Grundkapital        

Bundet i udbetalte udlån        

Potentielle krav til snarlig forældelse         

Innovationspulje

Disponibelt beløb        

Egenkapital 31. december          
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75.088 

 -18.220

56.868

 165.574

 -43.049

 -52.772

 69.753

 64.362

 -   

 5.390 

 69.753

 

62.765

4.955 

 -18.220

 -756

 48.743

 

-64.165

 3.001 

 -465

 2.537

56.868 

 

 98.102 

 -14.833

 83.269

 114.092

 -34.228

 -62.459 

17.406 

 7.929

 -   

 9.477

 17.406

 44.238

 4.198 

 -14.833

 -723

 32.880 

 29.522 

 3.492 

 -31

 3.461 

 83.269

20

R E G N S K A B

Uhævet feriegodtgørelse i tkr.   2020 2019 

Uhævet feriegodtgørelse til Arbejdsmarkedets Feriefond    

Refusion til staten  

Uhævet feriegodtgørelse til Arbejdsmarkedets Feriefond     

Beløbene fremkommer som følger

     

Specifikation af indbetaling fra FerieKonto til Arbejdsmarkedets Feriefond:   

Uhævet feriegodtgørelse til Feriekonto, brutto   

Refusion til staten, beregnet   

Forlods til administration af FerieKonto, beregnet   

Overført til Arbejdsmarkedets Feriefond fra Feriekonto    

   

Overført til Arbejdsmarkedets Feriefond vedr. indeværende år fra FerieKonto   

Hensat tilbagebetaling af herreløse krav til STAR   

Overført efterregulering vedr. forrige år   

Overført til Arbejdsmarkedets Feriefond fra FerieKonto    

   

Feriegodtgørelse afregnet til Arbejdsmarkedets Feriefond 

fra feriekortordninger   

Indtægter fra stikprøvekontroller

Refusion til staten  

Udgifter til stikprøvekontroller   

Afregnet til Arbejdsmarkedets Feriefond fra feriekortordninger, netto  

   

Årets regulering af periodisering til potentielle krav fra lønmodtagere  

   

Inddrivelse af krav ved uberettiget udbetaling, brutto    

Inkassoomkostninger  

Inddrivelse af krav mod lønmodtagere, netto   

   

Uhævet feriegodtgørelse til Arbejdsmarkedets Feriefond i alt   

NOTER

NOTE 1



 

  58.632

 -43.974

 14.658 

 80.566 

 -   

 - 

 -21.935

 58.632 

 -30.147

 -   

 -

 -13.827

 -43.974

 14.658

 -   

 -13.827

 -13.827

 

 80.566 

 -30.147

 50.420

 815.671

 -   

 -727.025

 -8.080

 80.566

 -715.494

 -   

 734.449

 -49.102

 -30.147

 50.420

 -   

 -49.102

 -49.102

Specifikation af årets tilsagn til ferieformål i tkr.     
 

Nye bevillinger 2020 -42.849 

Korrektion til tidligere års bevillinger  3.036

Årets tilsagn til ferieformål -39.813
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NOTE 1A

Udlån i tkr.   2020 2019 
 

Nominel værdi udlån         

Reguleringer i mfa. værdiansættelsesprincipper      

Værdi af udlån       

   

Specifikation af udvikling i lån   

Specifikation af udvikling i nominel værdi:   

Udlån til ferieformål 1.1         

Årets anviste udlån         

Årets eftergivelse jf. politisk aftale

Årets nominelle indfrielser      

Udlån og tilsagn til ferieformål nominel værdi 31.12        

Specifikation af udvikling i værdiregulering    

Værdireguleringer i henhold til regnskabspraksis pr. 1.1       

Årets anviste udlån         

Regulering på indfriede lån/eftergivede lån      

Årets værdireguleringer         

Værdireguleringer af udlån iht. Regnskabspraksis 31.12      

Indregnet værdi af udlån 31.12         

Specifikation af resultatpåvirkning af udlånsaktivitet   

Årets anviste udlån         

Årets værdireguleringer       

Årets resultatpåvirkning af udlånsaktivitet       

NOTE 2
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For en oversigt over låneindfrielser samt eksisterende udlån med afdragsordning henvises til note 2a. 

Udlånene til ferieformål er ydet på vilkår om løbende tilbagebetaling over 25 år og en forrentning på 2% p.a. 

Arbejdsmarkedets Feriefond har til sikkerhed for udlån modtaget pant i grunde og bygninger. 

Arbejdsmarkedets Feriefond kan ikke med tilstrækkelig sikkerhed foretage en vurdering af den enkelte institu-

tions økonomiske forhold henset til den langtigtede betalingsevne ligesom pantets realiserbarhed er forbundet 

med usikkerhed beroende på specialindrettede bygninger og gældende lokalplaner. I overensstemmelse med 

anvendt regnskabspraksis er den tilbageværende udlånsportefølje derfor værdiansat ud fra et forsigtighedsprin-

cip, der tager højde for usikkerhed omkring den politiske og retslige udvikling set i et tidsperspektiv på 25 år. 

Det regnskabsmæssige skøn for hensættelse til tab er dog ændret fra 50 pct. til 75 pct. af det nominelle udlån 

beroende på følgende forhold: 

1.  Sammensætningen af låntagere i den samlede udlånsportefølje er ændret som følge af kommunernes relativt  

 høje andel af straksindfrielser, hvorved risikoen i fht. betalingsevne i den tilbageværende portefølje vurderes  

 øget.

2.  Den største koncentration af låntagere findes i museumsbranchen, der må anses for usikker, hvilket kan 

 påvirke betalingsevnen.

3.  Corona-pandemien forventes at have negativ indflydelse på låntagernes økonomiske situation som følge af  

 perioder med manglende indtjeningsmulighed.

4.  Hertil kommer at erfaring med gældende adragsordninger ikke er etableret, pga. vilkår om første afdrag 

 1. juni 2021, med forfald 1. juli 2021.
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Odense Kommune, Fyrtøjet  891  891  -   

Esbjerg Kommune, Vikingecentret  1.065   1.065   -   

Thisted Kommune, Doverodde Købmandsgård  1.043   1.043  -   

Stenaldercentret Ertebølle  707   707  -   

Vesthimmerlands Kommune, Museumscenter Aars  854   854  -   

Nordjyllands Historiske Museum, Vikingecenter Fyrkat  568   -     568

Kyst- & Fjordcentret  423   -     423 

Norddjurs Kommune, Stenvad Mosebrugscenter  536   536   -   

Fregatten Jylland  5.640   -     5.640 

Fonden Dybbøl Banke  761   761   -   

Fonden Bornholms Middelaldercenter  652   -     652 

Øhavets Smakke- og Naturcenter  500   -     500 

Svendborg Kommune, Naturama  216   216   -   

Søbygård  300   -     300 

Zoologisk Have i København  12.000   -     12.000

Maritim Museums Byg ApS, Søfartsmuseet  4.900   -     4.900 

Vordingborg Kommune, Danmarks Borgcenter  3.900   -     3.900 

Odense Kommune, Odense Bys Museer  638   638   -   

I alt  80.566  21.935   58.632 

   

NOTE 2A

Navn  Primo 2020, nominel værdi   Indbetaling   Ultimo 2020 

Fonden for Herning Vandrerhjem  500  -     500 

Danhostel Ringkøbing  600   600   -   

Musholmfonden, Feriecenter Musholm  14.144   -     14.144 

Castberggård Feriecenter  452   452   -   

Dronningens Ferieby i Grenå  4.704   -     4.704 

Fonden Hou Søsportscenter  1.662   1.662   -   

Anlægsfonden RAGNAROCK  4.000   -     4.000 

Arbejdermuseet  4.687   4.687   -   

Svendborg Museum  487   -     487 

Holbæk Komune, Andelslandsbyen Nyvang  660   660   -   

Ringkøbing-Skjern Museum  1.652   1.652   -   

Hjørring Kommune, Nordsøen Oceanarium  3.500   3.500   -   

Ejendomsfonden Nordsøen Oceanarium  3.200   -     3.200 

Esbjerg Kommune, Vadehavscentret  800   800   -   

Randers Kommune, Randers Regnskov  1.210   1.210  -

Middelaldercentret Forsøgscenter for Historisk Tekno-Logi  2.713  -     2.713

Specifikation af udlån i tkr.
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Administration i tkr.   2020 2019 

Honorar, løn, pension og social sikring   4.785  4.309

Øvrige   5.395 3.746 

I alt   10.180  8.055 

 

Heraf:   

Løn og pension til direktion   1.230 1.164 

Honorar til formand   75   63 

Løn og pension til medarbejdere   3.432  3.030 

Udgifter til social sikring    47 53 

I alt   4.785  4.309  

 

NOTE 3

Administrationsomkostninger er eksklusive omkostninger til revisionserklæringer i forbindelse med 

stikprøvekontrol samt inkassoomkostninger i forbindelse med sager om indrivelse af fondens krav.

       

Arbejdsmarkedets Feriefond har i 2020 beskæftiget i gennemsnit 8,5 medarbejdere (2019: 8).

Anlæg i tkr.   2020 2019 

           IT   Inventar   I alt        IT Inventar I alt

Kostpris 1. januar    2.297   120   2.417     2.119   99   2.218 

Årets tilgang    854   30   884    178   21   200 

Årets afgang   -     -     -      -     -     - 

Kostpris 31.12    3.152   149   3.301     2.297   120   2.417 

       

Afskrivninger 1. januar    1.635   66   1.701     1.035   40   1.075 

Årets afskrivninger   589   31   620     600   26   626 

Årets afgang   -     -     -      -     -     - 

Afskrivninger 31.12    2.224   97   2.321     1.635   66   1.701 

Regnskabsmæssig værdi 31.12 928   52   980    663 53 716  

NOTE 4
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Indefrosne feriepenge kr. 460.370 forfalder alle efter 5 år.

Hensættelser i tkr.   2020 2019 

 

Hensættelse til bevilligede tilskud   65.202  66.316 

Hensættelse i alt   65.202  66.316

NOTE 5

Kreditorer og skyldige omkostninger i tkr.   2020 2019 

 

Skyldige tilbagebetaling til STAR vedrørende herreløse krav   -  -  

Skyldig refusion til STAR   27.075  12.839

Indefrosne feriepenge   460  155 

Øvrige   1.658  1.022 

Kreditorer og skyldige omkostninger   29.193   14.016 

NOTE 6

25

    Arbejdsmarkedets feriefond har pr. 1.1.2021 indgået lejekontrakt med Thylandergruppen vedr. 
udvidet lejemål, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V med et opsigelsesvarsel på 6 måne-
der. Den årlige leje udgør tkr. 279.

NOTE 7



Arbejdsmarkedets Feriefond er ikke omfattet 
af årsregnskabs loven. Med henblik på at følge 
god regnskabs skik er årsrapporten for 2020 
aflagt i overensstemmelse med årsregnskabs-
lovens regler for klasse B virk som heder, tilpas-
set fondens aktiviteter.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til 
tidligere år, men det regnskabsmæssige skøn 
for hensættelse til tab på udlån til ferieformål 
er ændret fra 50% af det nominelle udlån til 
75% af det nominelle udlån som konsekvens 
af forventningen til Corona-pandemiens 
negative påvirkning på låntagers økonomiske 
forhold. Der henvises i øvrigt til omtale af 
usikkerheden og forudsætningerne i regnska-
bets note 2.

 

Resultatopgørelsen

Indtægter

Fondens indtægter stammer fra renteindtæg-
ter fra indestående på FerieKonto fratrukket 
administra tions omkostninger for administrati-
onen af FerieKonto. Endvidere består indtæg-
terne af uhævede feriepenge efter ferieårets 
udløb den 1. maj, samt renteindtægter fra 
egen obligationsbeholdning og bankindestå-
ende. Indtægter fra FerieKonto periodiseres 
efter kontantprincippet, således at efterbeta-
ling fra FerieKonto, der tilgår Arbejdsmarke-
dets Feriefond efter 31. december, indgår  
i næste års regnskab.

Der periodiseres indtægter til afholdelse 
af lønmodtagernes til enhver tid gældende 
krav på feriepenge afregnet overfor Arbejds-
markedets Feriefond i medfør af ferielovens 
§ 35, for så vidt angår den andel af uhævede 
feriepenge, der er tilfaldet Arbejdsmarkedets 
Feriefond.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger indeholder 
omkostninger til det administrative personale, 
ledelse, kontor  lokaler, kontoromkostninger 
m.v. Administrationsomkostninger indeholder 
ikke omkostninger til lovbundne revisorerklæ-

ringer, jf. § 43 b, eller advokatomkostninger til 
inkassosager.

 

Moms

Arbejdsmarkedets Feriefond er ikke momsplig-
tig, og afløfter følgelig ikke moms af afholdte 
omkostninger. Momsen indgår derfor som en 
del af de afholdte omkostninger.

 

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver optages til anskaf-
felsespris med fradrag af akkumulerede 
afskrivninger eller brugsværdi, hvor denne 
er lavere. Afskrivning foretages lineært over 
aktivernes forventede brugstid. De forventede 
brugstider er: Driftsmateriel og inventar (3 år), 
IT hardware og software (3 år).

Obligationer

Børsnoterede obligationer optages til mar-
kedsværdi. Realiserede og urealiserede kurs-
gevinster/-tab føres over resultatopgørelsen.

 
Tilgodehavender

Tilgodehavender optages til nominel værdi 
med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse 
af forventede tab. Tilgodehavender består 
væsentligst af tilgodehavende renter af obli-
gationer samt fordringer mod lønmodtagere, 
der uberettiget har fået udbetalt feriepenge.

 
Udlån til ferieformål

Optages til nominel værdi med fradrag af 
nedskrivninger til imødegåelse af forventede 
tab. 

Reguleringer af udlån til ferieformål  
er skønnet således:

Udlån med tilkendegivelser om afdrag over 
de kommende 25 år er ud fra et forsigtigheds 

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
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princip værdiansat til 50% af den nominelle 
værdi mens udlån, som forventes straksind- 
friet er værdiansat til nominel værdi.

 

Hensættelser

Forpligtelser i form af tilskudsbevillinger 
indregnes fra beslutningstidspunktet som 
hensættelser.

Periodiseret feriegodtgørelse i mfa. 
ferielovens § 35

Periodisering af uhævede feriepenge (netto) 
der indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond 
fra FerieKonto og feriekortordningerne, som 
først indregnes efter udløb af den 3-årige 
periode, hvor lønmodtagerne, jf. ferielovens 
§ 35 kan være berettiget til at få udbetalt 
feriepengene.
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REGNSKABSPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og vedtaget årsrapport for 2020 for Arbejds-
markedets Feriefond. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for 
klasse B virksomheder, tilpasset fondens aktiviteter. Vi anser den valgte regnskabspraksis for 
hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver og passi-
ver, finansielle stilling samt resultat.

København, den 22. april 2021

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Arbejdsmarkeds Feriefond for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, her-
under anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven tilpasset 
fondens aktiviteter.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven tilpasset 
fondens aktiviteter.

Direktion

Nina Löwe Krarup, Direktør

Morten Fønsskov Greising, Næstformand 

Vicedirektør, STAR, Beskæftigelsesministeriet

  

Christina Borries

Politisk konsulent, Fagbevægelsens Hovedorganisation

Pia E. Voss

Juridisk direktør, HORESTA

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse

Jens Vibjerg, Formand 

Tidl. Medlem af Folketinget 

Ejner K. Holst 

Næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation

Flemming Dreesen

Ansættelsesretschef, Dansk Arbejdsgiverforening

Eva Thybo 

Projekt- og udviklingschef, Erhvervsministeriet

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
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Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er 
nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregn-
skabet”. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 
grundlag for vores konklusion. Vi er uafhængige af fonden i overensstemmelse med internati-
onale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende 
i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og 
krav. Det er vores opfattelse, at det opnået revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grund-
lag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven tilpasset fondens aktiviteter. Ledelsen har endvide-
re ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et års-
regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at 
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt 
at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre 
ledelsen enten har til hensigt at likvidere fondens, indstille driften eller ikke har andet reali-
stisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning 
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti 
for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når 
sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som 
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse 
på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision 
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og oprethol-
der professionel skepsis under revisionen. 

Herudover:

n  Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion 
på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grund-
lag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget 
af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser 
kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller til- 
sidesættelse af intern kontrol.

n  Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtryk-
ke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol.
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ERNST & YOUNG    

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr.: 30 70 02 28   

 
Ulrik B. Vassing

Statsautoriseret revisor 

MNE-nr.: mne10003   

BEIERHOLM

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr.: 32 89 54 68   

Anders Ladegaard

Statsautoriseret revisor

MNE-nr.: mne18830   

 

n  Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt 
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er 
rimelige.

n  Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprin-
cippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis 
er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig 
tvivl om fondens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig 
usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i års-
regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusi-
on. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores 
revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fondens ikke 
længere kan fortsætte driften.

n  Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herun-
der noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og 
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle 
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen 
form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen 
og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregn-
skabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsent-
lig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger 
i henhold til årsregnskabsloven tilpasset fondens aktiviteter.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstem-
melse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav 
tilpasset fondens aktiviteter. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København den 22. april 2021
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Program

Formålet med Arbejdsmarkedets Feriefonds 
Program for Udvikling & Vidensdeling er at 
sikre kvalitet i opfølgningen på fondens støt-
tepolitiske målsætninger, samt etablere et 
sagligt grundlag for fondens fremadrettede 
støttepolitiske og strategiske drøftelser.

Gennem systematisk indsamling af data, 
kombineret med teoretisk inspiration og per-
spektivering, har Arbejdsmarkedets Feriefond 
en vidensbaseret tilgang til uddeling af midler 
til feriehjælp. 

FOR UDVIKLING & VIDENSDELING

P R O G R A M  F O R  U D V I K L I N G  &  V I D E N S D E L I N G

Samvirkende Menighedsplejer.



DFUNK.Arbejdsmarkedets Feriefond er ikke selv udfø-
rende i forhold til at arrangere ferieophold, 
men samarbejder på årlig basis med omkring 
30 humanitære og sociale civilsamfundsorga-
nisationer om at sikre ferie for mennesker, der 
befinder sig i en vanskelig livssituation.

Arbejdsmarkedets Feriefond har siden 2010 
arbejdet systematisk med indsamling af data 
i form af struk turerede evalueringsskemaer, 
med det formål at evaluere feriehjælpspro-
grammet i forhold til fondens centrale støtte-
politiske målsætninger. Der refereres i det føl-
gende til denne kilde som ”Historiske data”.

I 2014 udviklede fonden et struktureret og 
tematiseret ansøgningsskema, der tjener til 
systematisering af dataindsamlingen vedrø-

rende de organisationer, Arbejdsmarkedets 
Feriefond samarbejder med. Ansøg nings-
skemaet, som hvert år er videreudviklet, har 
stigende fokus på kortlægning af organisatio-
nernes sociale tilbud samt arbejdsmetoder, 
med særligt fokus på hvordan ferieophold 
indgår i aktiviteterne på et strategisk og 
operativt niveau. Siden 2015 har fonden 
intensiveret fokus omkring sociale netværk, 
der siden er udbygget med andre forhold til 
afdækning af arbejdet med social mobilitet. 
Dette fokus er indarbejdet i ansøgningspro-
cessens forudgående samtaler med de civile 
organisationer omkring kommende ferieop-
hold og opfølgning og implementeret i ansøg-
ningsskemaet til ferieophold. Der refereres 

EMPIRISK TILGANG
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i det følgende til denne kilde som ”Organi-
sationernes ansøgninger 2021”.

Arbejdsmarkedets Feriefonds samarbejds-
partnere i feriehjælpsprogrammet evaluerer 
afsluttende deres samlede ferieophold på et 
dertil udarbejdet evalueringsskema. Herunder 
opgøres antallet af deltagere på alder, køn og 
region. Der refereres i det følgende til denne 
kilde som ”Organisationernes evalueringer 
2020”.

Arbejdsmarkedets Feriefond har siden 2016 
gennemført en omfattende slutbruger survey. 
Den kvantitative slutbrugerundersøgelse 
er gennemført blandt samtlige voksne og 
unge på 15 år og opefter, der har deltaget i 
ferieophold med støtte fra Arbejdsmarkedets 

Feriefond. Undersøgelsen er gennemført 
ved anonym besvarelse af et elektronisk 
spørgeskema til Arbejdsmarkedets Feriefond. 
Fonden har ikke kendskab til andre kvantita-
tive under søgelser af denne størrelsesorden 
på feriehjælps området. Der refereres i det 
følgende til denne kilde som ”Slutbruger 
survey 2020”.

Samarbejdet omkring dataindsamling 
udgør et centralt element i dialogen mellem 
fonden og partnerne, samt den partner-
skabsaftale, der indgås imellem Arbejdsmar-
kedets Feriefond og de organisationer, der 
bevilges midler til at arrangere ferieophold 
for mennesker, der befinder sig i en vanskelig 
livssituation.
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Arbejdsmarkedets Feriefond er inspireret af 
en netværksteoretisk tilgang i sin forståelse 
af ferieophold, som et tiltag, der ud over at 
skabe glæde, samtidig kan fremme social 
mobilitet. Overordnet er sammen hængen 
mellem sociale netværk, social kapital og 
social mobilitet central. I forhold til sociale 
netværk peger teorien groft sagt på, at 
tætte/bindende sociale netværk understøt-
ter muligheden for at komme igennem en 
vanskelig hverdag (mestring), imens bro-
byggende netværk understøtter muligheden 
for at komme videre (mobilitet). Fonden har 
redegjort nærmere for den teoretiske tilgang 
i Årsrapport 2017.

Arbejdsmarkedets Feriefond anerkender vig-
tigheden af såvel bindende som brobyggende 
sociale netværk.

NETVÆRKSTEORETISK TILGANG

Lejerbo.
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Feriehjælpsprogram 

anses derfor som afgørende for at skabe posi-
tiv forandring i form af at ”komme videre”  
– væk fra en fastlåst livssituation. Eksempel-
vis kan brobyggende netværk hjælpe den job-
søgende til at udvide horisonten vedrørende 
potentielle muligheder på jobmarkedet. 

Helt i forlængelse af de hensyn til afslappel-
se og rekreation såvel som fornyelse af fysiske 
og mentale kræfter, som er feriens formål, 
arbejder Arbejdsmarkedets Feriefond for at 
feriehjælpeprogrammet både skaber glæde 
for de børn og familier, der deltager, og har 
mere permanente gavnlige effekter som net-
værk og læring. 

Som Danmarks største og landsdækkende 
feriehjælpsprogram lægger Arbejdsmarkedets 
Feriefond desuden vægt på at ferieophold er 
tilgængelige i alle dele af landet, og at pro-
grammet i særlig grad kommer børn og unge 
til gode.

De resultater, der præsenteres i det følgende, 
er baseret på evalueringsdata, fra ”Organi-
sationernes evalueringer 2020”, ”Slutbruger 
survey 2020”, ”Historiske data” samt ”Orga-
nisationernes ansøgninger 2021”. For en 
nærmere beskrivelse af undersøgelsesmetoder 
henvises til ”Program for udvikling & videns-
deling”.

I dette afsnit præsenteres viden, 
dokumentation og resultater 
af Arbejdsmarkedets Feriefonds 
Ferie hjælps program fra ferieophold 
afholdt i 2020. 

 
Ferieopholdenes formål er at deltagerne skal 
opnå afslappelse og rekreation, samt fornyel-
se af fysiske og mentale kræfter. Ferieophol-
dene har samtidig et potentiale i at være et 
samlingspunkt, hvor mennesker mødes og har 
god grobund for at danne og styrke sociale 
netværk.

Sociale netværk kan generere social kapital 
og skabe positive forandringer for mennesker, 
der befinder sig i en vanskelig livssituation. 

Man taler om bindende sociale netværk, når 
der er tale om relationer inden for de cirkler, 
man i forvejen befinder sig i. Typisk familie, 
venner, naboer og andre ligesindede. Styrkelse 
af bindende sociale netværk er effektive til at 
skabe positiv forandring i form af støtte til at 
komme igennem en ofte presset hverdag.

Når sociale relationer rækker ud over de 
vante cirkler, taler man om brobyggende 
sociale netværk. Sociale relationer der bryder 
med de vante cirkler, rummer ny inspiration 
og information, som man ellers ikke ville have 
adgang til. Brobyggende sociale netværk 

Foreningen Familieferie
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Det er derfor glædeligt, at Arbejdsmarkedets 
Feriefond igen i 2020, på trods af diverse 
Covid19 restriktioner og nødvendige tiltag, 
har været i stand til at opretholde Danmarks 
mest omfattende feriehjælpsprogram, der i 
2020 omfatter 15.415 vanskeligt stillede fami-
lier og børn samt 892 frivillige, i alt 16.307 
deltagere. 

Alder

Arbejdsmarkedets Feriefond prioriterer, at 
feriehjælpen når ud til børn og unge. Uden 
dermed at udelukke ferieophold for vanskeligt 
stillede voksne.

Som det fremgår af figur 2, udgør andelen af 
børn og unge 61,5 pct. i 2020 (2019: 61 pct.) 
af det samlede antal deltagere, eksklusive 
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DELTAGERE

frivillige. Det er en væsentlig overrepræsenta-
tion i forhold til befolkningen som helhed, der 
er sammensat som følger: Børn 0-14 år 16,3 
pct., unge 15-19 år 5,9 pct. og voksne 20 år 
eller derover 77,8 pct. (Danmarks Statistik,  
4. kvartal 2020).

Arbejdsmarkedets Feriefond vurderer, at 
den aldersmæssige fordeling af deltagerne i 
feriehjælps program met er tilfredsstillende.

Geografisk spredning

Arbejdsmarkedets Feriefond er landsdækken-
de, og anser det for vigtigt, at feriehjælpen 
når ud til vanskeligt stillede familier og børn i 
hele landet.

Fordelingen af deltagere på ferieopholdene 
når, som det fremgår af figur 3, ud til alle regi-
oner med en let underrepræsentation i Region  
Hovedstaden og -Nordjylland.

Arbejdsmarkedets Feriefond vurderer, at 
den geografiske fordeling af deltagere i ferie-
hjælpsprogrammet er tilfreds stillende.

FIG. 1

Antal deltagere i Arbejdsmarkedets Feriefonds Feriehjælpsprogram 2020. 
Tallene er inklusive frivillige, hvis deltagelse er støttet af fonden. 
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Kilde: Organisationernes evalueringer 2020.
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Det er Arbejdsmarkedets Feriefonds vision at 
sikre, at afslappelse og rekreation såvel som for-
nyelse af fysiske og mentale kræfter, som er feri-
ens formål, er tilgængelig for familier og børn, 
der befinder sig i en vanskelig livssituation.



Arbejdsmarkedets Feriefonds Feriehjælpsprogram 2020

Befolkningen 4. kvt. 2020

FIG. 2

Aldersfordeling blandt deltagere i Arbejdsmarkedets Feriefonds Feriehjælpsprogram 
(pct.)
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Kilde: Organisationernes evalueringer 2020.
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Ferieophold 2020

Befolkningen 4. kvt. 2020

FIG. 3

Geografisk spredning blandt deltagere i Arbejdsmarkedets Feriefonds Feriehjælps-
program 2020, eksklusive frivillige. (pct.)
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Kilde: Organisationernes evalueringer 2020.



38

F E R I E H J Æ L P S P R O G R A M

Vanskeligt stillede familier og børn

Det er en grundpræmis, at feriehjælpspro-
grammet skal nå ud til mennesker, som har 
behov for en hånds rækning til at få del i den 
afslappelse og rekreation samt fornyelse af 
fysiske og mentale kræfter, som er feriens 
formål.

De sociale organisationer visiterer til ferie-
hjælpsprogrammet ud fra en vurdering af, 
hvorvidt børnene og familier ne befinder sig i 
en vanskelig livssituation. Som en grundfor- 
udsætning i den vurdering skal deltagerne 
modtage offentlig forsørgelse eller befinde  
sig i en vanskelig økonomisk situation, på 
niveau med kontanthjælp.

Arbejdsmarkedets Feriefond har bedt de 

60%

Gæld

Skilsmisse

Sorg

Misbrug 

Kriminalitet

Social isolation

Adfærdsvanskeligheder

Omsorgssvigt

Vold

Bolignød

PTSD

Forældreløshed

Psykiske sygdomme

Fysiske sygdomme

Manglende netværk

Flygtninge

Arbejdsledighed

28%

14%

38%

FIG. 4

Bekymringsfaktorer blandt deltagerne i ferieophold i 2021, ifølge de civile 
organisationers skøn (pct.)

Kilde: Organisationernes ansøgninger 2021.
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Min søn har flere gange sagt, 
at han glæder sig til at komme 
i skole igen, og fortælle om alt 
det han har oplevet. Min søns 
glæde har virkelig været alle de 
ekstra smerter værd.

Sygdomsramt forælder, deltager
Samvirkende Menighedsplejer

”
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sociale organisationer om at oplyse hvilke 
bekymringsfaktorer, der karakteriserer livs- 
situationen for de børn og familier, der til- 
bydes feriehjælp.

Som det fremgår af figur 4, skønner orga-
nisationerne, at 37 pct. af de mennesker, de 
samlet set visiterer til feriehjælp, er udfordret 
af psykisk sygdom. For 53 pct. er arbejdsledig-
hed en bekymringsfaktor, der sammen med 
manglende netværk (56 pct.) og social isola-
tion (51 pct.) topper listen over bekymrings-
faktorer blandt deltagerne. Samtidig vurderes 
gæld at udgøre en bekymringsfaktor for 38 
pct. af deltagerne.

Den økonomiske, sociale og sundhedsmæs- 
sige slagside forstærkes af et uddannelses-
mæssigt efterslæb hos deltagerne.

Folkeskole/grundskole

Ungdomsuddannelse

Korterevarende

Mellemlang

Længerevarende

FIG. 5

Deltagernes (voksne >20) højeste uddannelsesniveau (pct.)
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Kilde: Organisationernes ansøgninger 2021.

Som det fremgår af figur 5, skønner organi-
sationerne, at 44 pct. af de voksne over 20 
år, der deltager i feriehjælpsprogram met har 
grundskole/folkeskole som højeste uddannel-
sesniveau. Tallet kan sammenholdes med hele 
befolkningen 2020 (20-69 år), hvor andelen 
udgør 18  pct.

Baseret på de skøn organisationerne har 
foretaget, er det Arbejdsmarkedets Feriefonds 
vurdering, at det landsdækkende ferie hjælps-
program når ud til mennesker, hvis livssituati-
on er karakteriseret ved multiple bekymringer.

Det er netop disse vanskeligt stillede familier 
og børn, feriehjælps pro gram met har til hen-
sigt at give en håndsrækning. Arbejdsmarke-
dets Feriefonds Feriehjælpsprogram opfylder 
dermed sit formål.
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Arbejdsmarkedets Feriefond har siden 2016 
gennemført slutbruger surveys, der anonymt 
kortlægger deltagernes udbytte af feriehjælps- 
programmet.

Undersøgelsens hovedtemaer er: Rekreation, 
sociale netværk, læring og familiesammenhold.

Indledningsvist har Arbejdsmarkedets Ferie-
fond afsøgt deltagernes oplevede udbytte af 
ferien sammenholdt med forventninger.

I figur 6 er de to svarmuligheder ’Har tilbragt 
tid sammen med familien’ og ’har givet mit 
barn/mine børn nye oplevelser’ korrigeret for 
svar i kategorien ”ved ikke / ikke relevant”, 
da de relaterer til familieoplevelser, som ikke 
er relevante for de unge og voksne, der holder 
ferie uden børn eller anden familie.

Rekreation

Som det fremgår af figur 6, svarer hhv. 81 og 
80 pct. af slutbrugerne, at de har fået udbyt-
te af ferien i form af afslapning og fornyet 
energi, og hhv. 91 og 90 pct.  pct. svarer at 
de har fået nye oplevelser samt et afbræk fra 
hverdagen.

Resultaterne tyder på, at feriehjælpspro-
grammet indfrier feriens formål om afslappel-
se og rekreation.

EFFEKTER AF FERIEOPHOLD

”Helt enig” eller ”Enig”

”Delvis enig” eller ”Hverken enig eller uenig”

”Uenig” eller ”Helt uenig”

”Ved ikke” eller ”Ikke relevant”

Har opnået fornyet
energi

Har slappet 
af

Har mødt nye 
mennesker

Har tilbragt tid sam- 
men med familien * 1 

Har givet mit barn/mine 
børn nye oplevelser *2

Har fået nye 
oplevelser

Har opnået et afbræk 
fra hverdagen

FIG. 6

Hvordan er dine forventninger til ferien blevet indfriet / hvad er dit reelle udbytte 
af ferien? (pct.) (N = 2.715 voksne/unge) 

Kilde: Slutbruger survey 2020

* 1 Korr. for 283 ”Ved ikke” eller ”Ikke relevant”         /        *2    Korr. for 513 ”Ved ikke” eller ”Ikke relevant”

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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41Sociale netværk

Som det fremgik af figur 4, peger orga-
nisationerne på manglende netværk som 
en væsentlig bekymringsfaktor. Det er en 
tendens, der i vidt omfang bekræftes af slut-
brugerne.

I forhold til social netværksdannelse for 
mennesker med mindre netværk er det inte-
ressant, at 72 pct. af slutbrugerne, jf. figur 6, 
svarer, at de har haft udbytte af ferieopholdet 
ved at møde nye mennesker. Dette tal skal 
også ses i lyset af Covid19, der på ferieop-
hold 2020 har betydet at netværksdannelse 
grundet restriktioner har været mindre 
udbredt end normalt på ferieopholdene.

FIG. 7

Har ferien givet dig mod på at indgå nye sociale sammenhænge, når du kommer 
hjem fra ferien? (fx foreningsliv, forældrenetværk, uddannelse eller arbejde) (pct.) 
(N = 2.685)

”I høj grad” eller ”I nogen grad”

”I mindre grad” eller ”Slet ikke”

”Ved ikke/ikke relevant”

Kilde: Slutbruger survey 2020.

15%

62%

23%

Jeg har lært at altid tro på mig 
selv og kæmpe for mine drøm-
me og ha det sjovt som ung. 
Jeg har fået en pause fra min 
ensomme hverdag.

Ung, feriedeltager  
DFUNK

”



FIG. 8

Organiserede og individuelle ferieophold (pct.) 

Organiserede ferieophold

Individuelle ferieophold

Kilde: Organisationernes ansøgninger 2021.
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Sociale netværk er potentielt mobilitetsfrem-
mende, og undersøgelsen går derfor et spade- 
stik dybere ved at spørge til, hvorvidt ferien 
har givet deltageren mod på at indgå i nye 
sociale sammenhænge efter endt ferieophold.

Det er i denne sammenhæng interessant at 
62 pct. af slutbrugerne oplyser, at ferien i høj 
grad eller i nogen grad har givet dem mod 
på at indgå i nye sociale sammenhænge, fx 
foreningsliv, forældrenetværk, uddannelse 
eller arbejde, når de kommer hjem fra ferien, 
jf. figur 7. Dette tal er ikke korrigeret for ”ved 
ikke / ikke relevant”.

Resultaterne understøtter Arbejdsmarkedets 
Feriefonds forståelse af ferieophold som plat-
form for bekæmpelse af social isolation og 
dannelse af sociale netværk, og understøtter 
potentialet i fortsat strategisk fokus på at 
fremme gavnlige effekter som har mere per-
manent mobiliserende karakter gennem såvel 
bindende som brobyggende netværk.

Forskellige typer af ferieophold kan i højere 
eller mindre grad fremme netværksdannelse. 
Som udgangspunkt støtter Arbejdsmarkedets 
Feriefond organiserede ferieophold, forstået 
som ferielejre hvor flere børn eller familier 
er samlet og aktiviteter udbydes til en større 
gruppe. Der kan dog være forhold, relateret til 
særlige målgrupper, som begrunder individu-
elle ophold i sommerhus el.lign.

Arbejdsmarkedets Feriefond vurderer, at 
fordelingen, jf. figur 8, på 92 pct. organiserede 
ophold, og 8 pct. individuelle ophold, er til-
fredsstillende.
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”Jeg vil gå hjem på min skole 
og spørge om vi ikke kan gøre 
ligesom nogle af de andre [med 
høreapparat], så jeg bedre kan 
følge med i timerne.

Barn, feriedeltager
Høreforeningen

Jeg vil fortælle at jeg har været 
ude at sejle på et stort skib.

Barn, deltager 
Red Barnet

”
Jeg fortæller altid feriedel- 
tagerne om mit arbejde i gen-
brugsbutikken. En af mødrene,  
spurgte mig, om hun må kom-
me i genbrugsbutikken, så hun 
kan lære dansk. Så det skal vi 
have på plads, når vi kommer 
hjem fra ferien.

Frivillig
Samvirkende Menighedsplejer

”

Vi er ikke de BEDSTE 
til at bygge drager 
– men til gengæld var vi de 
GLADESTE dragebyggere. 

Barn, deltager
Samvirkende Menighedsplejer

”
””
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FIG. 9

Oplever du at have taget ny læring med dig fra ferieopholdet, du vil kunne anvende i 
din dagligdag? (Fx socialt, tillid, tolerance, fagligt) (pct.) (N = 2.751 voksne/unge)  

”Ja, i høj grad” eller ”I nogen grad”

”I mindre grad” eller ”Nej slet ikke”

”Ved ikke/ikke relevant”

11%

73%

16%

Kilde: Slutbruger survey 2020.

Læring

Ud over udbytte i form af sociale netværk har 
Arbejdsmarkedets Feriefond fokus på ferieop-
hold som arena for udvikling af læringsmil-
jøer. Det sker ved at ferien tilrettelægges, så 
den tilgodeser den specifikke målgruppe ved 
at understøtte såvel personlig, som social og 
faglig kompetenceudvikling. Læring og livs-
mestring er fokus i tilrettelæggelse og afhol-
delse af ferieophold for mange af de sociale 
civilsamfundsorganisationer.

Det fremgår af figur 9, at 73 pct. af slutbru-
gerne svarer, at de i nogen grad eller i høj 
grad, har taget læring med hjem fra ferieop-
holdet, de vil kunne anvende i dagligdagen.

”Det har været en fantastisk 
oplevelse med mine børn og jeg. 
Ferien gav os muligheden for 
at bruge tiden sammen på en 
anderledes måde. Hverdagen 
plejer at fylde en del. Lige nu 
har vi en del at snakke om samt 
en anderledes viden. Vi har 
nogle oplevelser at kigge tilbage 
til som en familie. 

Forælder, feriedeltager 
Foreningen til støtte for mødre og Børn

Vi lærte at samarbejde og jeg 
lærte at jeg kan mere end jeg 
troede jeg kunne.

Ung, deltager, Red Barnet

”
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Kilde: Slutbruger survey 2020.

FIG. 10

Har ferien været medvirkende til at give jer et bedre sammenhold som familie? 
(pct.) (N korr. = 2.289 efter idet ”ved ikke” / ”ikke relevant” er udeladt)

”I høj grad” eller ”I nogen grad”

”I mindre grad” eller ”Slet ikke”

8%

92%

Familiesammenhold

Arbejdsmarkedets Feriefond sender ikke 
spørgeskemaer ud til børn under 15 år. Men 
fonden har i flere år indhentet kvalitative 
data fra organisationerne, der peger på, at 
det er vigtigt for børnene at opleve noget i 
sommerferien. Desuden at børnene har udbyt-
te af at være sammen med deres familie og 
opleve deres mor og/eller far være afslappet 
og glad, samt at lege med andre ligesindede 
børn. Nogle børn har fået deres første ven på 
ferieopholdet. Det er også vigtigt for børnene 
at de, på lige fod med kammeraterne, kan 
fortælle om deres ferieoplevelser, når de star-
ter skole igen efter ferien. Samlet set peger 
de kvalitative udsagn på, at ferieopholdene 
understøtter børnenes socialisering.

Fondens undersøgelse viser, jf. figur 6, at 96 
pct. af slutbrugerne er helt enige eller enige i 
at have fået udbytte af ferieopholdet i form af 
samvær med familien og givet børnene ople-

velser, korrigeret for ”ved ikke/ikke relevant”.
Undersøgelsen går igen et spadestik dybere 

ved at spørge til ferieopholdets effekter på 
familiens sammenhold.

Af de unge og voksne, som har været på 
ferieophold som en del af en familie, svarer 
92 pct., når korrigeret for ”ved ikke/ikke rele-
vant”, at ferien har været medvirkende til at 
give dem et bedre sammenhold som familie, 
jf. figur 10.

Det vurderes, at styrket familiesammenhold 
øger trivslen blandt både børn og voksne, og 
har en positiv virkning på familiernes evne til 
efterfølgende at mestre hverdagen.

 

Vi har haft en dejlig fælles uge, som aldrig er sket før, og børnene er 
vokset meget ved at se mig slappe af og være glad. Jeg kommer stort set 
ikke ud for min dør, sådan har det stået på i mange år.

Forælder, feriedeltager, Husmoderferie

”



Lejerbo.
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Arbejdsmarkedets Feriefond udmønter  
feriehjælpsprogrammet i partnerskaber med 
sociale civilsamfunds organi sationer, der som 
udgangspunkt er landsdækkende.

Civilsamfundets organisationer

Arbejdsmarkedets Feriefond har i 2020 ind-
gået i alt 29 partnerskaber (2019: 27), jf. figur 
11.

Arbejdsmarkedets Feriefond har ikke noget 
mål om at samarbejde med et bestemt antal 
organisationer, men lægger i stigende grad 
vægt på, at ferieformålet indgår i en bredere 
indsats i organisationerne, for at fremme 
sociale netværk og social mobilitet.

Med afsæt i partnerskaber med sociale 
civilsamfundsorganisationer, lægger Arbejds-
markedets Feriefond afgørende vægt på, at 
ferieophold ydes til familier og børn, der har 
behov for en håndsrækning, fordi de befinder 
sig i en vanskelig livssituation.

Andelen af deltagerne i ferieophold, der  
visiteres via landets kommuner, udgør 33 pct.  
(tal fra ansøgninger til ferieophold 2020).

Arbejdsmarkedets Feriefond foretog i 2018 
en støttepolitisk justering, som havde til hen-
sigt yderligere at fremme tværsektoriel visita-
tion. Fondens fokus på tværsektoriel visitation 
skal ses i sammenhæng med fondens strategi 
om at fremme ferieophold, der indgår i sam-
menhæng med andre mobilitetsfremmende 
indsatser i den sociale civilsamfundsorganisa-
tion og/eller i kommunalt regi.

PARTNERSKABER

2020

FIG. 11

Gennemførte partnerskaber i 2020
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Kilde: Historiske data.
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Arbejdsmarkedets Feriefond har i stigende 
grad fokus på at den fornyede energi, modet 
på at indgå i sociale netværk samt de nyer-
hvervede færdigheder, som slutbrugeren 
synes at opleve som effekter af ferie opholdet, 
omsættes til konkrete handlinger, der kan 
skabe positive forandringer og fremme sociale 
netværk og social mobilitet på længere sigt.

Derfor lægger fonden i stigende grad vægt 
på, at de sociale civilsamfundsorganisationer 
udbyder fælles skaber og netværk, der kan 
fremme mobiliserende social kapital, også 
efter endt ferieophold.

Af figur 12 gives et klart billede af, at de 
sociale civilsamfundsorganisationer, Arbejds-
markedets Feriefond danner partnerskab med, 
arbejder målrettet med at tilbyde netværks-
mæssige sammenhænge for deltagerne.

Det er markant, at 97 pct. af de sociale 
civilsamfundsorganisationer yder en netværks- 

DEN BREDE SOCIALE INDSATS

Familiære netværk og netværk mellem deltagere

Ruste til brobygning/deltagelse i andre netværk

Opfølgende indsats efter endt ferieophold

Særlig indsats i eget regi/deltagere fra ferieophold

Særlig indsats for social mobilitet ift. øvrigt samfund

FIG. 12

Netværksrelateret arbejde før, under og efter ferieophold (pct.)
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Kilde: Organisationernes ansøgninger 2021.

opbyggende indsats under selve ferieophol-
det, med fokus på familiære relationer samt 
netværk blandt ligesindede deltagere i ophol-
det. Forstået i et netværksteoretisk perspektiv 
peger dette i retning af, at bindende sociale 
netværk søges styrket under ferieopholdene. 
De civile organisa tioners fokus på nære, bin-
dende netværk, under selve opholdet forstås 
som et match til en livssituation, hvor fokus er 
på at ”komme igennem” en presset hverdag.

Endnu mere karakteristisk er det, at 86 pct. 
af de sociale civilsamfundsorganisationer 
arbejder med at ruste deltagerne på ferie-
opholdene til at indgå i andre netværk og 
72 pct. arbejder på at organisationen selv 
tilbyder en indsats. 28 pct. anfører, at de yder 
en særlig mobilitetsfremmende indsats i form 
af brobygning til det øvrige samfund. Dette er 
noget færre end tidligere år (63 pct. i 2019), 
hvilket delvist må tilskrives restriktionerne jf. 



49Covid 19. Resultaterne peger på at en stor 
andel af organisationerne, arbejder med et 
mix af tilbud om henholdsvis bindende og 
brobyggende sociale netværk.

Arbejdsmarkedets Feriefond anser resul-
taterne for tilfredsstillende , men vil være 
opmærksomme på at følge udviklingen jf. 
brobygning til det øvrige samfund i den kom-
mende periode.

Viften af konkrete tilbud, fremgår nedenfor 
af figur 13.

Det ses, at hjælp til børn og unge topper 
listen af tilbud med et udbud blandt organisa-
tionerne på 83 pct. 66 pct. tilbyder hhv. kurser 
og hjælp til familien og netværksgrupper, 62 
pct. tilbyder netværksgrupper og 38 pct. tilby-
der gældsrådgivning.

En særlig parameter, Arbejdsmarkedets 
Feriefond har fokus på, er de sociale civilsam-
fundsorganisationers indsats for at deltagerne 

F E R I E H J Æ L P S P R O G R A M

Gældsrådgivning

Socialrådgivning

Hjælp til familier

Hjælp til børn og unge

Psykologhjælp

FIG. 13

Netværksgrupper

Kurser

Foredrag

Andre tilbud

Hvilke tilbud ud over feriehjælp udbyder jeres organisation til deltagerne? (pct.)
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Kilde: Organisationernes ansøgninger 2021.

Det var dejligt at man kunne tage det gratis tøj, fedt at kunne gå i bad 
hver dag og aftenhygge foran bålet.

Ung, deltager, Red Barnet

”
i ferieophold bliver interesserede i at indgå i 
organisationens frivillige arbejde.

Flere undersøgelser, heriblandt en amerikansk 
undersøgelse fra 2013, viser at chancen for at 
komme i job som jobsøgende stiger betrag-
teligt, hvis den jobsøgende udfører frivilligt 
arbejde. I den forståelse udgør ferieopholdet et 
væsentligt element ved rekruttering af frivillig 
arbejdskraft som platform for social mobilitet.

Organisationerne anfører at gøre en særlig  
indsats for, at deltagerne indgår i frivilligt 
arbejde på kommende ferieophold (76 pct.) 
henholdsvis i organisationen i øvrigt (79 pct.). 
Flere af organisationerne anfører desuden at 
gøre en særlig indsats for, at deltagerne ind-
går i lokale aktiviteter (62 pct.). 

Det er bemærkelsesværdigt i forhold til 
social mobilitet, at 52 pct. (48 pct. i 2020) 
af organisationerne anfører at gøre en sær-
lig uddannelsesindsats og 48 pct. (44 pct. i 



50

F E R I E H J Æ L P S P R O G R A M

2020) anfører at gøre en indsats i retning af 
ordinært arbejde. Resultaterne peger jf. figur 
14 i retning af øget opmærksomhed hos de 
sociale civilsamfundsor ganisationer på bro-
bygning til det omgivende samfund og tilbud 
om støtte til permanent forbedring af livssi-
tuationen for deltagere i ferieophold. Denne 
udvikling understøtter den udvikling fonden 
har set i en årrække med organisationernes 
øgede fokus på social mobilitet og underbyg-
ger at organisationernes anførte fald vedr. at 
gøre en særlig mobilitetsfremmende indsats 
jf. fig. 12, muligvis skal tillægges Covid-situ-
ationen 2020, der gjorde det vanskeligt for 
organisationerne at udføre den mobilitets-
fremmende praksis.

Arbejdsmarkedets Feriefond vurderer at resul-
taterne på tilfredsstillende vis underbygger 
fondens strategiske fokus på ferieophold som 
arena for rekruttering af frivillig arbejdskraft 
og fremme af social mobilitet.

Frivilligt arbejde på kommende ferieophold

Frivilligt arbejde i organisationens regi i øvrigt

Frivilligt arbejde f.eks. i foreningsarbejde

Organisationens aktiviteter (som deltager)

Lokale aktiviteter (som deltager)

Uddannelsesindsats

Indsats mhp. ordinært arbejde

FIG. 14

Organisationernes særlige indsats for målgruppen efter endt ferieophold (pct.)
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Kilde: Organisationernes ansøgninger 2021.
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Ferie med afstand 
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Arbejdsmarkedets Feriefond har siden 
regeringens Covid19-udmeldinger  
11. marts 2020 været i løbende dialog 
med organisationerne om udmøntning 
af ferieophold med udgangspunkt i 
regeringens anbefalinger og hensynet 
til de forskellige - og i flere tilfæl-
de særligt sårbare - målgrupper for 
Arbejdsmarkedets Feriefonds ferie- 
ophold.

De sociale civilsamfundsorganisationer 
er i 2020 lykkedes med at udmønte ferie-
hjælpsprogrammet, under særdeles vanskelige 
vilkår. Trods Corona-pandemien, har 15.415 
vanskeligt stillede familier og børn samt 892 
frivillige deltaget i ferieophold i 2020. Det har 
kun været muligt, fordi civilsamfundsorgani-
sationerne har udvist stor evne til at udvikle 
nye typer fællesskaber og ferie-med-af-
stand-koncepter. 
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Baggrund
 

I starten af marts måned 2020 var kontoret 
i Danmarksgade, hvor Landsforeningen af 
VæreSteder (LVS) hører til, allerede fyldt godt 
op med materialer til sommerens Ferie Camp 
i Randers. Aftaler med kommunen, catering-
firma, teltleverandør m.v. var på plads, og 
programmet for dagene - kaldet Særlingske 
Tidende – lå klar i kassevis til udsendelse. 
Endnu engang var det blevet muligt at afhol-
de vores Ferie Camp for socialt udsatte og 
deres familier med støtte primært fra Arbejds-
markedets Feriefond, men også fra Randers 
Kommune og Kulturministeriet.

Den 11. marts annoncerede statsministeren 
delvis nedlukning af det danske samfund for 
at imødegå spredning af COVID-19 smitte.

Det betød store ændringer i vores arbejde, 
som ud over Ferie Camp, også omfatter man-
ge fysiske aktiviteter, idrætsstævner og være-
stedsmøder. De blev øjeblikkeligt sat på hold, 
og samtidig blev Landsforeningen en vigtig 
del af de kritiske funktioner på socialområdet 
og havde til opgave at sikre, at informationer 
om smitte og restriktioner kom ud til alle 
socialt udsatte, og at informationer om udvik-
lingen på området kom retur til ministeriet.

Vi havde dog fortsat en forhåbning om at 
kunne afvikle Ferie Camp i uge 28. Der var 
trods alt mange måneder til. Men i løbet af 
foråret blev det tydeligt, at det ville blive 
vanskeligt. Mange socialt udsatte slås med 
dårligt helbred og er selv en del af den sund-
hedsmæssige risikogruppe. Fortsatte restrikti-
oner mod større forsamlinger og risikoen for 
at iværksætte en supersprederevent blandt 
en sundhedsmæssig sårbar gruppe betød, at 
Ferie Camp 2020 blev endeligt aflyst i samråd 
med Arbejdsmarkedets Feriefond.

Det var en meget tung meddelelse at give 
videre til værestederne og de mange forvent-
ningsfulde deltagere. Gennem de sidste syv 
år har Landsforeningen af VæreSteder afholdt 
Ferie Camp. I starten for nogle få hundrede 
deltagere, men de senere år for helt op til 
1700 deltagere. For rigtig mange socialt 
udsatte og deres familier er Ferie Camp årets 
højdepunkt og eneste feriemulighed for dem 

FERIE CAMP 2020 DIGITAL 
Af:  Landsforeningen af VæreSteder



F E R I E  M E D  A F S T A N D

53

og deres børn. Syv dage med socialt samvær, 
masser af aktiviteter, musik, idræt og konkur-
rencer. Syv dage i telt med god mad og trygge 
rammer. Sådan skulle det ikke være i år, men 
vi havde dog ikke helt opgivet tanken om at 
give socialt udsatte en ferieoplevelse.   

Da statsministeren den 11. marts annonce-
rede nedlukning af Danmark, betød det også, 
at landets væresteder lukkede eller overgik til 
nødbemanding. Fra den ene dag til den anden 
stod mange socialt udsatte værestedsbrugere 
uden deres normale holdepunkt i hverdagen 
og uden de mennesker, de normalt støtter 
sig til. Derfor oprettede Landsforeningen af 
VæreSteder ”Det Digitale Værested” og det 
har været i drift lige siden. I dag har ”Det 

Digitale Værested” mere end 750 socialt 
udsatte værestedsbrugere som medlemmer. 
”Det Digitale Værested” er etableret som en 
lukket gruppe på Facebook, hvor der er mulig-
hed for at møde ligesindede og lave aktivi-
teter sammen - hver for sig samt få hjælp til 
hverdagens udfordringer og gribe dem, der 
har brug for hjælp. Kort sagt hjælpe hinanden 
gennem dagen - akkurat som man vil gøre på 
et almindeligt værested.

Vi havde derfor allerede gode erfaringer 
med digitalt socialt arbejde, og ideen om at 
lave en digital Ferie Camp begyndte at tage 
form. Det var dog ikke nogen let opgave, vi 
havde stillet os selv. Kunne man skabe en 
ferieoplevelse digitalt? Ville vi overhovedet 



Digital trafik

På førstedagen tirsdag var der 11.417 
opslag, reaktioner og kommentarer. Det 
var klart den dag med mest aktivitet. 
Mange hilste på hinanden, og mange 
spurgte ind til, hvornår deres kasse med 
måltider og aktivitetsting mon kom. Ikke 
mindst da de, der havde modtaget deres 
kasse begyndte at lægge billeder op. 
Onsdag var der 7.153, torsdag var der 
5.197 og fredag var der 4.393. 

De mest populære tidspunkter på 
dagene var i forlængelse af vores aktivi-
teter, hvor deltagerne skulle lægge foto 
m.v. op af deres aktivitet og gerne kom-
mentere de andres. 

54
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55få folk til at tilmelde sig? Hvordan skulle det 
egentlig foregå? 

Cliff Kaltoft, sekretariatschef i Landsfor-
eningen af VæreSteder, fortæller om over-
vejelserne: ”Det var simpelthen så vigtigt 
for os at kunne tilbyde socialt udsatte en 
ferieoplevelse i en meget svær tid for mange. 
Med Ferie Camp 2020 Digital kunne vi skabe 
et lyspunkt, noget at se frem til og være sam-
men om.”

Og om usikkerhederne ved at gå digitalt 
siger han: ”Det var lidt vildt, men vi havde 
mange og gode erfaringer fra ”Det digitale 
Værested”, og så gjorde vi det ud fra devisen 
om, at kan man ikke gøre det, man plejer, må 
man pleje det, man gør.”      

Efter mange overvejelser, megen udvikling 
og dialog med Arbejdsmarkedet Feriefond 
kunne vi i maj måned lancere Ferie Camp 
2020 Digital!

 

Koncept
 

Den grundlæggende idé bag Ferie Camp 2020 
Digital var at skabe en ferieoplevelse for 
socialt udsatte gennem en unik kombination 
af fysiske lokale elementer og digitale fælles-
aktiviteter og dialog.

Ferie Camp Digital 2020 havde en fast struk-
tur omkring måltiderne og byggede på mange 
elementer fra de foregående fysiske camps og 
fra ”Det Digitale Værested”.

Fra vores fysiske camp havde vi en god idé 
om, hvilke menuer, aktiviteter, konkurrencer, 
musikgenre m.v., der især appellerer til vores 
deltagere og fra ”Det Digitale Værested” hav-
de vi viden om, hvad vi kunne forvente af dia-
log og digital deltagelse mellem deltagerne.

Baseret på erfaringer fra både de fysiske 
camps og fra ”Det digitale værested” var vi 
meget bevidste om vigtigheden af at skabe 
den gode positive stemning, hvor så mange 
som muligt havde lyst til at bidrage.    

Fra vores mange øvrige aktiviteter vidste 
vi også, hvor vigtigt det var, at den digitale 
udgave af Ferie Camp blev designet så bru-
gervenligt og med så få barrierer som muligt 

for deltagerne. Det egnede Facebook sig glim-
rende til og det var samtidig en platform, som 
mange deltagere i forvejen var fortrolige med. 
Derfor blev Ferie Camp 2020 Digital etableret 
som en lukket Facebook-gruppe.      

Deltagerne fik adgang til gruppen og den 
digitale Ferie Camp efter de almindelige 
akkrediteringsregler for den fysiske Ferie 
Camp. Vores bekymring for, hvorvidt folk 
overhovedet ville deltage, blev hurtigt gjort til 
skamme, og ved deadline for tilmelding endte 
vi på 1500 deltagere, heraf 632 børn.  

Om formiddagen på åbningsdagen mod-
tog deltagerne en kasse med måltider til de 
fire dage, madplan og effekter til de mange 
aktiviteter undervejs. Der var også t-shirts og 
armbånd, som var med til at skabe den rette 
Ferie Camp stemning lokalt.

Kasserne med måltider og effekter gjorde 
det muligt at spise den samme mad og lave 
de samme aktiviteter hver for sig i løbet af 
Campen.  

Ferie Camp 2020 Digital var bemandet med 
fire LVS-konsulenter - alle med erfaring fra de 
fysiske camps og ”Det Digitale Værested”. De 
bemandede en ”kommandocentral” over de 
fire dage fra 7.00 morgen til 22.00 aften. De 
udviklede og afviklede de mange aktiviteter, 
de gik ”live” med præmieuddelinger og quiz-
zer og de faciliterede kommunikationen på 
Facebook. De lærte undervejs. Nok byggede 
Ferie Camp 2020 Digital på kendte elementer, 
men det var samtidig den første digitale  
Ferie Camp nogensinde.       

”Vi byggede flyveren, mens vi fløj, og vi  
havde en meget stejl læringskurve”, som 
Marika Sabroe, der var LVS ansvarlig for 
udvikling og afvikling af Ferie Camp 2020 
Digital, beskriver det. 
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En dag på Ferie Camp 2020 Digital

Ferie Camp 2020 Digital strakte sig over  
fire dage med aktiviteter, måltider og  
oplevelser.

 

En dag på Ferie Camp 2020 Digital 
så typisk således ud:  

Startede kl. 7.00 med yoga med 
yogainstruktør for de morgenfriske 
og fælles morgenmad hver for sig fra 
måltidskassen kl. 8.00.

Formiddagen var fyldt med forskellige 
aktiviteter. Det kunne være en gå- eller 
løbetur, hvor deltagerne kom rundt 
i deres lokalområde og tog billeder 
undervejs, som de lagde op i gruppen 
og kommenterede hinandens.

Frokost fra måltidskassen kl. 12.00 
sammen hver for sig.

Eftermiddagen bød typisk på flere fæl-
les aktiviteter hver for sig. Det kunne 
være trylleshow, hvor deltagerne tryl-
lede med effekter fra kassen, eller dyr-
kede deres kreative evner med andre 
effekter fra kassen.  

Kl. 18.00 spiste vi middag sammen hver 
for sig med mad fra måltidskassen.

Aftenen kunne diske op med præmie- 
uddelinger (f.eks. for bedste foto fra 
dagens gåtur), quiz, koncert eller film 
eksklusivt for deltagerne på Ferie Camp 
2020 Digital.

 
Gennem dagen og i forlængelse af de for-
skellige aktiviteter kommenterede deltager-
ne begivenhederne, lagde videoer/fotos op 
og delte oplevelserne med hinanden. På den 
måde formåede Ferie Camp 2020 Digital at 
kombinere lokal fysisk deltagelse med det 
store digitale fællesskab.

 

Evaluering
 

Dybdeinterviews med deltagere og LVS-kon-
sulenterne, der arbejdede på den digitale 
Camp, inklusive ledelsen i Landsforeningen af 
VæreSteder sætter fokus på tre overordnede 
spørgsmål; hvorvidt deltagerne oplevede 
Campen som ferie, hvorvidt Campen styrkede 
netværket og fællesskabet blandt deltagerne 
og endelig, hvad vi vil tage med fra Campen i 
vores videre arbejde.   

Hvordan oplevede deltagerne 
Ferie Camp 2020 Digital som ferie?

I hvilken udstrækning Ferie Camp 2020 Digi-
tal overhovedet kan beskrives som en ferie 
afhænger naturligvis af, hvad man forstår ved 
ferie.

For mange socialt udsatte er ferie ikke nød-
vendigvis lig med udlandsrejser og eksotiske 
oplevelser. Et afbræk fra en ofte stresset og 
hektisk hverdag kan for mange socialt udsatte 
være en kærkommen ferie.

Faktisk kan det, der for andre virker som en 
normal hverdag, opleves som ferie af mange 
socialt udsatte. Fire dage med fyldt køleskab, 
nogle at dele oplevelser og aktiviteter med, 
noget at lave for børnene - det er ferie for 
mange socialt udsatte.

En deltager lægger især vægt på aktiviteter-
ne for børnene, ”Mine to børn har en laaaang 
sommerferie. Vi havde ikke planer om noget 
særligt. Så var der lige et pusterum med Ferie 
Camp. Det var noget, vi kunne være sammen 
om alle tre. Så skete der noget.”          

Keld Jensen, LVS-konsulent, der bl.a. havde 
til opgave at facilitere dialogen på Facebook 
over de fire dage, har denne vurdering af del-
tagernes ferieoplevelse, ”Jeg tror, at mange 
oplevede Campen som en ferie, men også 
en anderledes ferie. En mere individuel form 
for ferie, hvor man er med hjemmefra. Man 
bestemmer selv, hvornår man er på og ikke 
på. Og hvor meget.”

Set på tværs af alle interviews ligger svaret 
på spørgsmålet om, hvorvidt deltagerne op- 
levede Ferie Camp 2020 Digital som ferie nok  

n

n

n
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n
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presset hverdag og ferie.

Hvordan oplevede deltagerne  
fællesskabet omkring Ferie Camp  
2020 Digital?

Deltagerne deltog i Ferie Camp 2020 Digital 
på mange forskellige måder. De fleste deltog 
fra deres hjem alene eller sammen med fami-
lien. Nogle fandt sammen med andre på deres 
værested. Og endelig var der flere, som havde 
inviteret andre hjem og skabt en lille lokal 
Ferie Camp.

Når vi spørger ind til deres oplevelse af fæl-
lesskabet, fremhæver nogle de mindre lokale 
grupper og det fællesskab de lavede lokalt 
omkring Campen. Andre og nok især folk, der 
bor alene, enlige med børn og psykisk sårbare  
fremhævede det digitale fællesskab, der op- 
stod i løbet af de fire dage.

En deltager fortæller meget begejstret om 
fællesskabet: ”Det bedste ved Ferie Camp har 
været at opleve en form for fællesskab med 
de mange, der var med. Se deres billeder og få 
kommentarer og likes på mine billeder. Jeg fik 
også kontakt med nogle, som jeg stadig taler 
med. ”

På vores fysiske Camps er det sociale sam-
vær, nærværet og fællesskabet helt fantastisk 
at opleve, og der er ingen tvivl om, at det nok 
er det sværeste at overføre til en digital ver-
den, hvor vi dybest set er hver for sig. Kram-
mere bliver til likes. Venskaber til hjerter og 
søde kommentarer. Mange deltagere kendte 
hinanden fra tidligere Camps, og de var gode 
til at hilse på og sige hej, men det er ikke det 
samme som at give en rigtig god bekendt, 
som du ikke har set siden sidste Camp, et 
stort kram på Campingpladsen. Og det er især 
svært at få nye bekendte og venskaber, som 
ellers netop kendetegner vores fysiske Camp, 
på en digital platform.        

LVS-konsulent Kim Meier, der arbejdede på 
den digitale Camp, og som har været med 
på de fysiske Camps i mange år, siger det 
således: ”På den fysiske kan man mærke 
folk. Vi er ikke et rejsebureau – vi er en social 
organisation, der arrangerer en ferieuge for 

socialt udsatte. Det er vigtigt for os at følge 
med i, hvordan folk har det og derfor er det 
fysiske møde på Ferie Camp så vigtigt. Hvad 
er ”kampformen”, hvordan er stemningen, 
hvordan har du det? Det handler utroligt 
meget om at mærke deltagerne, og det er 
svært digitalt”.

Læring – Digital Ferie Camp i perspektiv
 

Målet med Ferie Camp 2020 Digital var med 
citat af Cliff Kaltoft, sekretariatschef i LVS,  
”at tilbyde socialt udsatte en ferieoplevelse 
i en meget svær tid.” Det lykkedes. Vi fik 
etableret et digitalt ferietilbud og afbræk fra 
en hektisk hverdag til 1500 socialt udsatte og 
deres familier på rekordtid.

En afgørende læring er, at den digitale ud- 
gave af Ferie Camp appellerer til nogle grup-
per af udsatte frem for andre. ”Vi oplevede 
at især psykisk sårbare havde glæde af den 
digitale Ferie Camp. De kan have svært ved 
at håndtere syv dages samvær på den fysiske 
Ferie Camp med 1700 deltagere. Det digitale 
var lettere for dem. Man kan tage en pause 
og bare være sig selv. Man er med hjemmefra 
i trygge rammer osv. Ferie Camp 2020 Digi-
tal nåede ud til udsatte, vi ikke normalt har 
med på de fysiske Camps, ” fortæller Marika 

Tak for en super fantastisk uge. 
Vi har virkelig nydt at deltage. 
Jeg håber at man videre frem-
over kan have denne digitale 
Camp for dem der ikke har 
mulighed for at deltage i den 
fysiske Camp grundet fysiske/
psykiske udfordringer.

”
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Sabroe, LVS. Mange deltagere havde dog brug 
for hjælp til det tekniske; at lægge billeder 
op, deltage i rum m.v. Nok også mere end vi 
havde forventet. Det positive er, at mange 
deltagere faktisk blev digitalt opkvalificeret i 
løbet af de fire dages digital Ferie Camp.

En anden vigtig læring er forskellen i kom-
munikation på den fysiske Camp og den 
digitale. Digitalt foregår meget af samtalen 
i ”bølger”. Bølger, der skabes af en enkelt 
kommentar som ”Jeg har ikke fået kaffe med 
i min kasse”, hvorefter rigtig mange kommen-
terer, hvorvidt de har eller ikke har fået deres 
kaffe. Den humoristiske udgave af samme var 
en deltager, der skrev: ”Har I også fået fem 
store glas Nutella i jeres kasse?😄 ” Intimi-
teten i kommunikationen mellem deltagerne 
og mellem LVS-medarbejdere og deltagere, 
som vi lægger meget vægt på i vores sociale 
arbejde på den fysiske Camp, er kort sagt 
vanskeligere digitalt og måtte om nødvendigt 
foregå via Messenger.      

Baseret på antal deltagere, opbakningen fra 
deltagerne undervejs og deltagernes mange 
positive kommentarer efterfølgende vil vi 
tillade os at konkludere, at Ferie Camp 2020 
Digital var en succes.

Var den digitale Ferie Camp så en ligeså stor 
succes, som de fysiske Camps er? Det er umid-
delbart et nærliggende spørgsmål, men måske 
ikke helt rimeligt.

”Synes faktisk det er svært at sammenligne 
den fysiske og den digitale Ferie Camp. Det er 
to forskellige begivenheder,” vurderer Marika 
Sabroe, der var LVS-ansvarlig for udvikling og 
afvikling af den digitale Ferie Camp, og som 
også har arbejdet på de fysiske Camps i flere 
år. Og hun fortsætter, ”vi fik skabt et sund-
hedsforsvarligt ferietilbud til socialt udsatte 
og deres familier på de præmisser, der var 
mulige. Det er vi så glade for lykkedes, men 
havde vi kunne afvikle den fysiske Camp, hav-
de vi da gjort det.”  

Samtidig har den digitale Ferie Camp skabt 
en masse ny viden og bidraget med erfaringer, 
som vi tager med i vores videre arbejde. Der 
er ingen tvivl om, at der er mange uopdyrkede 
muligheder i digitalt socialt arbejde, og at der 
er behov for at udvikle tilgangen yderligere i 
takt med digitaliseringens fortsatte indtog i 
samfundet.  

Helt konkret overvejer vi - efter ønske fra fle-
re deltagere - om den fysiske Ferie Camp, som 
vi håber at kunne afvikle igen til sommer, kan 
suppleres med flere digitale elementer, der vil 
gøre det muligt også at deltage digitalt.

Håber Ferie Camp 2021, bliver 
som de plejer. 🤞🍀 � 
Min kæreste har sagt, at han 
vil med næste år. 😍
Glæder mig til at vise ham, det 
kæmpe store fællesskab, fyldt 
med kærlighed og taknemlig-
hed, til hinanden og livet. 
Samt den tavse forståelse alle 
har overfor hinanden.  �❤
Ses forhåbentlig til FC 2021. 

”

Fuldstændig fænomenal 
koncert vi fik som afslutning 
på årets camp 😍 Jeg håber 
at møde jer alle sammen i 
Randers 2021, hvilket vil 
blive min første tur til som-
mer camp nogensinde 🤩 
Men jeg tror at jeg tør...  
Jeg ved jeg tør.

”
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Årets uddelinger

Blågårdsbunkeren (innovationsprojekt 2019)*  330.000 343.700

Boligselskabet Lejerbo  468.100 947.000

Børneferieselskabet  0 280.000

Børnenes Kontor (innovationsprojekt)**  0 100.000

Børnenes Lystfisker Akademi  545.614 600.000

Dansk Flygtningehjælp Ungdom   111.650 251.400

Dansk Folkehjælp  12.000.000 12.000.000

DepressionsForeningen  69.601 125.400

FamilieNet Danmark  1.200.000 1.200.000

Ferie med Fællesskab, Netværk og Oplevelser - Husmoderferie 721.739 750.000

Fonden Børnehjælpsdagen   201.420 226.260

Foreningen Familieferie  3.000.000 3.000.000

Foreningen Kolonibanden  300.000 300.000

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn  742.000 747.100

Frelsens Hær  2.000.000 2.000.000

Høreforeningen  144.000 144.000

INSP!  67.000 67.000

KAB  2.311.000 1.982.500

Kirkens Korshær  183.750 183.750

Landsforeningen af Nuværende og Tidligere Psykiatribrugere  225.000 385.000

Landsforeningen for psykisk sundhed (SIND)  100.000 0

Landsforeningen af VæreSteder  5.100.000 5.100.000

Landsforeningen Autisme  1.500.000 1.500.000

Landsforeningen Lænken  600.000 600.000

Landsorganisationen af KvindeKrisecentre  540.000 550.000

Red Barnet  2.229.264 3.348.443

Røde Kors Asyl  688.800 614.880

Samvirkende Menighedsplejer   2.618.000 2.586.500

SMILfonden - ferieophold 2019  1.196.250 600.000

Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster 

(innovationsprojekt)  1.656.290 0

Red Barnet - Børns sikkerhed under ferieophold 

(innovationsprojekt)  2.000.000 0

Samlet uddeling  42.849.478 40.532.933

 

TABEL 1

Samarbejdspartnere, der pr. ultimo 2020 er bevilget tilskud til ferieophold i 2021.
i kr.   Bevilget pr.  Bevilget pr. 
Bevillingshaver  31.12.2020  31.12.2019  

- fortsætter på side 60
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Arbejdsmarkedets Feriefond har i 2020 
bevilget i alt 42.849 tkr. til feriehjælp (2019: 
40.533 tkr.).

Heraf er 3.656 tkr. bevilget til nye innova- 
tionsprojekter i 2020.

De samarbejdspartnere, der i 2020 har fået 
tildelt en bevillingsramme til gennemførelse 
af ferieophold i 2021 fremgår af tabel 1.

TABEL 1

- fortsat fra side 59

Restbeløbet i Arbejdsmarkedets Feriefonds Innovationspulje er løbende suppleret op og udgør pr. 31. december 

2020 3.300 tkr. (2019: 3.300 tkr.).

*Af bevilling pr. 31.12.2019 er 145 tkr. bevilget som innovationsprojekt til ferieophold i 2019. Ansøger har  

herefter opnået almindelig bevilling på tkr. 198.700 til ferieophold i 2020.

**Beløbet på 100 tkr. er bevilget som innovationsprojekt til ferieophold i 2019.

Kilde: Historiske data 2020.
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FIG. 15

Udviklingen i Arbejdsmarkedets Feriefonds bevillingsramme til feriehjælp
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Arbejdsmarkedets Feriefonds samlede bevillinger til feriehjælp via feriehjælpsprogrammet og 
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§ 1

Arbejdsmarkedets Feriefond er en selvejende 
institution inden for den statslige forvaltning.
Stk. 2. 
Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Fondens formål 

§ 2

Fondens formål er at yde støtte til ferieformål 
for lønmodtagere. Fonden yder fortrinsvis 
støtte til ferieophold for vanskeligt stillede 
familier og børn. Fonden kan derudover støtte 
ferieformål, der både har et socialt og kultu-
relt sigte.
Stk. 2. 
Det er en betingelse for tildeling af støtte 
efter stk. 1, at fonden har foretaget de nød-
vendige reservationer i formuen, så fonden 
kan overholde sine betalingsforpligtelser i 
henhold til lov og derefter andre retlige for-
pligtelser.
Stk. 3. 
Fonden udarbejder en støttepolitik, der skal 
sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og 
Rekruttering.

Vilkår 

§ 3

Støtte kan gives til fonde, foreninger og insti-
tutioner, der driver virksomhed på almennyttig 
basis, og som har til formål at udøve virksom-
hed, der kan karakteriseres som ferieformål 
efter § 2.

Stk. 2. 
Støtte ydes efter ansøgning til fonden, der i 
det enkelte tilfælde træffer afgørelse om vil-
kårene for støtten.
Stk. 3. 
Bevilget støtte kan trækkes tilbage, hvis støt-
temodtageren ikke indsender dokumentation, 
regnskaber m.v. i overensstemmelse med de 
betingelser, som fonden har fastsat for støt-
ten.
Stk. 4. 
Fonden yder støtte i form af tilskud. Fonden 
kan ikke yde støtte til erhvervelse af arealer, 
opførelse, ombygning og indretning af byg-
ninger o.l. Fonden kan dog i ganske særlige 
tilfælde give tilskud hertil, hvis en ikke uvæ-
sentlig del af projektet samtidig støttes af 
andre tilskudsgivere.
Stk. 5. 
Fonden skal afvikle eksisterende lånebe-
villinger, medmindre konkrete forhold taler 
imod.

§ 4

Støtte skal altid gøres betinget af, at fonden 
har fuld indsigt i regnskabsmateriale m.v. ved-
rørende de ferieformål, der støttes.
Stk. 2. 
Fondens støtte må ikke være konkurrence-
forvridende. Hvis der gives støtte til insti-
tutioner eller organisationer, der udover 
kerneaktiviteten ferieformål for lønmodtagere 
også udbyder sideaktiviteter fx konference- og 
restaurationsfaciliteter, som er tilgængelige 
for andre end kerneaktivitetens brugere, 
og som ikke er bortforpagtede på markeds-
mæssige vilkår, skal støtten gøres betinget 
af, at der føres selvstændige regnskaber for 
sideaktiviteterne i overensstemmelse med års-
regnskabsloven, og at sideaktiviteterne drives 
på markedsvilkår, herunder markedsbestemt 
husleje for lokaler.

§ 5 

Ved forhåndstilsagn om støtte skal der tages 
forbehold for ændringer i det økonomiske 
grundlag for fondens virksomhed, herunder 
beslutninger, der træffes af Folketinget (her-
under Finansudvalget).
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BILAG 1

Bekendtgørelse 
om vedtægter for 
Arbejdsmarkedets Feriefond
BEK nr 673 af 23/06/2014 

I medfør af § 46, stk. 8, i lov om ferie, jf. lov-
bekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013, 
fastsættes:
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§ 6 

Fondens midler består af renter og andet 
afkast af kapitalen, uhævede feriepenge, jf. 
ferielovens § 36, stk. 1, og renteafkast fra 
FerieKonto, jf. ferielovens § 32, stk. 2.

§ 7 

Fonden kan ikke overdrage krav på feriepen-
ge, der efter ferieloven tilfalder fonden.

§ 8 

Under fondens midler hører endvidere den 
kapital, som fonden rådede over pr. 1. juli 
1974. Denne kapital, der er anbragt i stats- 
og realkreditobligationer, skal forblive urørt, 
jf. dog stk. 2. Der skal foretages genkøb af 
udtrukne obligationer (nominel værdi).
Stk. 2. 
Beskæftigelsesministeren kan under særlige 
omstændigheder godkende, at den oprinde- 
lige kapital, jf. stk. 1, kan bruges til særlige 
formål, herunder bl. a. til opfyldelse af fon-
dens formål efter § 2.
Stk. 3. 
Fondens øvrige midler anbringes i stats- eller 
realkreditobligationer eller pengeinstitut.

Bestyrelse 

§ 9 

Bestyrelsen for fonden udpeges af beskæfti-
gelsesministeren og består af en 1 formand, jf. 
stk. 2, og følgende medlemmer:
1) 1 medlem indstillet af Beskæftigelses- 
 ministeriet,
2) 1 medlem indstillet af Erhvervs- og Vækst- 
 ministeriet,
3) 1 medlem indstillet af Landsorganisationen  
 i Danmark,
4) 1 medlem indstillet af FTF, og
5) 2 medlemmer indstillet af Dansk Arbejds- 
 giverforening.
Stk. 2. 
Beskæftigelsesministeren udpeger efter drøf-
telse med de i bestyrelsen repræsenterede 
organisationer bestyrelsens formand.

Stk. 3. 
Beskæftigelsesministeriets medlem er sted-
fortræder for formanden i tilfælde af dennes 
forfald.
Stk. 4. 
Bestyrelsen udpeges for 3 år ad gangen.  
Genbeskikkelse kan finde sted.
Stk. 5. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretnings- 
orden.

§ 10 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 
halvdelen af medlemmerne, herunder for-
manden, eller - i dennes forfald - formandens 
stedfortræder, er til stede.
Stk. 2. 
Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved 
simpelt flertal blandt de fremmødte. Står 
stemmerne lige, er formandens eller – i 
dennes forfald – formandens stedfortræders 
stemme afgørende.

§ 11 

Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsud-
valg til at forestå fondens daglige ledelse.
Stk. 2. 
Formanden for bestyrelsen – eller i dennes 
forfald formandens stedfortræder – er forret-
ningsudvalgets formand.

§ 12 

Fonden tegnes af formanden – eller i dennes 
forfald formandens stedfortræder – i forening 
med et andet bestyrelsesmedlem.

§ 13 

Fonden skal af sine midler afholde administra-
tionsudgifter, herunder sekretariatsudgifterne.

Regnskab og revision 

§ 14 

Fondens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. 
Det påhviler fonden efter udløbet af hvert 
regnskabsår at aflægge driftsregnskab over 
det forløbne år med status pr. 31. december.



Stk. 3. 
Regnskabet revideres af 2 revisorer, hvoraf 
mindst én skal være statsautoriseret revisor.

Revisorerne vælges af bestyrelsen

§ 15 

Et eksemplar af det reviderede årsregnskab 
med status sendes til beskæftigelsesministe-
ren inden udgangen af maj måned i året efter 
regnskabsårets udløb.

Beretning 

§ 16 

Det påhviler fonden efter udløbet af hvert 
regnskabsår at udarbejde en beretning om 
fondens virksomhed i det forløbne år. Beret-
ningen sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked 
og Rekruttering inden udgangen af maj 
måned i året efter regnskabsårets udløb.
 

Andre bestemmelser 

§ 17 

Ændringer i disse vedtægter kan foretages af 
beskæftigelsesministeren, efter at fonden har 
haft lejlighed til at afgive en udtalelse.

§ 18 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 
2014.
Stk. 2. 
Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 111 af 
12. februar 2009 om vedtægter for Arbejds-
markedets Feriefond.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, 

den 23. juni 2014

Morten Binder / Søren Balslev
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§ 1

I bekendtgørelse nr. 673 af 23. juni 2014 om 
vedtægter for Arbejdsmarkedets Feriefond 
foretages følgende ændringer:
1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 46, stk. 8, i lov om ferie, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 1025 af 4. oktober 
2019, fastsættes:«

2. § 3, stk. 5, ophæves.
3. Efter § 5 indsættes:

»§ 5 a. Fonden tilbyder låntagere, der har  
indgået aftale med fonden om lån, ned-
skrivning af lånets hovedstol på vilkårene 
fastsat i stk. 2-6.

Stk. 2. 
Fonden tilbyder låntagere med en samlet, 
akkumuleret hovedstol på mindre end kr. 
1,5 mio. opgjort pr. den 1. januar 2020 en 
nedskrivning af lånets hovedstol på 100 pct. 
Fonden tilbyder låntagere med en samlet, 
akkumuleret hovedstol på mere end kr. 1,5 
mio. opgjort pr. den 1. januar 2020 en ned-
skrivning af lånets hovedstol på 90 pct., hvis 
lånet er ydet som støtte for en handicap- eller 
kulturinstitution, eller en nedskrivning af 
hovedstolen på 80 pct., hvis lånet er ydet som 
støtte for et vandrehjem.
Stk. 3. 
Fonden tilbyder låntagere, der accepterer 
tilbuddet om en delvis nedskrivning af lånets 
hovedstol, jf. stk. 2, en låneaftale vedrørende 
den nedskrevne hovedstol på følgende vilkår:
1) En afdragsperiode op til 25 år regnet fra  
 den 1. juni 2020 og med første afdrag den  
 1. juni 2021.
2) En rente på 2 pct. p.a., som tilskrives én  
 gang årligt, første gang den 1. juni 2021,  

 og som forfalder til betaling efter 30 dage.  
 Ikke betalt rente tillægges hovedstolen og  
 forrentes som denne.
3) Mulighed for at indfri lånet når som helst 
 i låneperioden til kurs 100 med tillæg af  
 rente.
4) Betaling af rimelige årlige administrations- 
 omkostninger vedrørende fondens admini- 
 stration af lånene.
Stk. 4. 
Fonden udarbejder amortiseringsplaner til de 
låntagere, der accepterer tilbuddet om ned-
skrivning af lånets hovedstol. Første betaling 
af afdrag, rente og administrationsomkostnin-
ger i amortiseringsplanen regnes fra den 1. 
juni 2021. Fonden kan, med undtagelse af de 
vilkår, der er indeholdt i stk. 2 og 3, fastsætte 
individuelle lånevilkår begrundet i låntagernes 
konkrete forhold, herunder vilkår om sikker-
hedsstillelse.
Stk. 5. 
Aftalerne om nedskrivning af hovedstol og 
indgåelse af nye lån, jf. stk. 2 og 3, skal være 
indgået senest den 1. juni 2020.
Stk. 6. 
Fonden afholder alle direkte omkostninger 
forbundet med nedskrivning af lånenes 
hovedstol og indgåelsen af nye låneaftaler. 
Tinglysningsomkostninger samt omkostninger 
til rådgivning af låntagerne afholdes dog af 
låntagerne.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 
2020.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, 

den 24. april 2020

Maria Schack Vindum / Kirsten Brix Pedersen
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